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WIEDZA PERSONELU MEDYCZNEGO NA TEMAT EKSPOZYCJI
ZAWODOWEJ MATERIAŁEM BIOLOGICZNYM
KNOWLEDGE ABOUT OCCUPATIONAL EXPOSURE
TO BIOLOGICAL MATERIAL OF MEDICAL PERSONAL
Streszczenie
Ekspozycje zawodowe są wynikiem narażenia na czynniki biologiczne podczas
wykonywania

pracy

i

stanowią

duże

zagrożenie,

wśród

personelu

pracującego

w sektorze ochrony zdrowia. Edukacja na temat ekspozycji, zwiększa świadomość
pracowników medycznych w zakresie potencjalnego zagrożenia.
Cel pracy: poznanie poziomu wiedzy na temat ekspozycji zawodowej materiałem
biologicznym wśród personelu medycznego.
Metoda badawcza: W badaniu wzięło udział 50 pracowników medycznych, w tym czterech
lekarzy, czterdzieści dwie pielęgniarki i czterech ratowników medycznych. Główna metoda
badawcza wykorzystana w pracy to metoda sondażu diagnostycznego, wybraną techniką jest
ankieta kwestionariusz ankiety, stosowanym narzędziem jest kwestionariusz ankiety.
Wyniki: 90% respondentów znało zasady postępowania w przypadku ekspozycji zawodowej
w przypadku przerwania ciągłości tkanek, natomiast 64% potrafiło wskazać właściwe
postępowanie po ekspozycji błon śluzowych i spojówek.
Wnioski: Badania wykazały wysoki poziom ich wiedzy na temat ekspozycji zawodowej
materiałem biologicznym, profilaktyki, działań poekspozycyjnych oraz znajomość definicji
i procedur ekspozycji zawodowej, który oceniono na zadowalający (98%). Ponad połowa
ankietowanych (56%) potwierdziła przeprowadzanie w zakładach pracy szkoleń z zakresu
ekspozycji zawodowej, co trzeci ankietowany tylko raz uczestniczył w szkoleniu (36%)
i niepokojący jest fakt, iż znaczna część respondentów nigdy nie brała udziału w w/w
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szkoleniu (8%). Aż 30 % badanych twierdziła, iż nie zgłaszała zdarzenia ekspozycji
zawodowej tłumacząc to brakiem czasu (92%). Niepokojący jest fakt, wykonywania
czynności ryzykownych przez personel medyczny, takich jak: połowa respondentów (50%)
nakłada nasadkę na zainfekowaną igłę, przepełnia pojemnik na odpady ostre powyżej 2/3
objętości (46%), co ma związek z brakiem uczestnictwa w szkoleniach w zakresie
bezpieczeństwa personelu.
Słowa kluczowe: ekspozycja zawodowa, personel medyczny, materiał biologiczny
Summary
Occupational exposure are the result of exposure to biological agents during
the execution of the work and a threat among staff working in the health sector. Education on
the topic increasis the awareness of health professionals in the field of potential threat.
Objective: to know the level of knowledge about occupational exposure of biological
personal.
Materials and method: In the stady the main research used is the tool method is of
diagnostic survery, the 8echnique chosen is the survery, the tool used is author’s
questionnaire survery.
Results: More than 90% of respondents knew the rules for occupational exposure in case of
tissue breakage, while 64% could indicate the proper management of mucosal and
conjunctival mucosal exposures.
Conclusions: Studies have shown a high of knowledge about occupational exposure to
biological material, prophylaxis, post exposure and knowledge of definitions and procedures
for occupational exposure, which was found to be satisfactory (98%).More than half of
respondents (56%) confirmed job training in occupational exposures, only one third attended
training (36%), and concern that a signification proportion of respondents were never
involved in the trening (8%). As many as 30% of the respondents claimed that they did not
report an occupational exposure, explaining this lack of time (92%). It is worrying that the
risky behavior of medical personnel happens often for exemple: half of the respondents (50%)
imposes a needle on the infected needle, overhelms a waste container of more than 2/3
volume (46%), which is due to lack of participation in training in personnel security.
Key words: Biomaterials exposure, medical personnel, biological material.
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Wstęp

Zgodnie z wytycznymi CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ekspozycję
zawodową definiuje się jako – kontakt pracownika ochrony zdrowia z krwią, tkankami lub
płynami ustrojowymi, w sposób, który potencjalnie umożliwia transmisję zakażenia i z tego
powodu wymaga rozważenia zastosowania profilaktyki poekspozycyjnej. Do przeniesienia
zakażenia mogą prowadzić kontakty takie jak: zranienie przezskórne, kontakt z błoną śluzową
lub uszkodzoną skórą1.
W ciągu jednego roku w krajach Unii Europejskiej zgłoszono ponad milion ekspozycji
zawodowych wynikających z ukłuć igłą. Zanotowano iż 84% to samozranienia, 5% to
zranienia przez współpracownika, natomiast 11% to ekspozycje w wyniku działań ze strony
pacjenta. Aż 75% zakłuć występuje przy wykonywaniu czynności przy pacjencie2.
Według danych przedstawianych przez Stany Zjednoczone najczęściej bo w 40% do
zakłuć dochodzi w salach chorych, 25% stanowią sale operacyjne, pokoje zabiegowe 9%, izba
przyjęć 8%, laboratoria 5%. Narzędziem przez które najczęściej dochodzi do ekspozycji
zawodowej w ochronie zdrowia jest igła do iniekcji, następnie igła chirurgiczna3.
Rozważając dane epidemiologiczne trzeba wziąć pod uwagę, że są to tylko przypadki
ekspozycji zawodowej zgłaszane, stanowią one mały procent faktycznego stanu4.
Duże ryzyko dla zdrowia, kariery i rodziny pracowników ochrony zdrowia stanowi
ekspozycja zawodowa materiałem biologicznym. Problem dotyczący ekspozycji na całym
świecie pozostaje taki sam, tak jak i wnioski prowadzone z badań: korzystny wpływ na
personel wywierają szkolenia, bezpieczne zachowanie przy pracy i stosowanie środków
ochrony osobistej, co zmniejsza ryzyko zakażenia wirusami hepatotropowymi5.
Niebezpieczeństwo zakażenia dotyczy przede wszystkim lekarzy o specjalizacjach
zabiegowych, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, opiekunów medycznych.
Zwiększone ryzyko wystąpienia ekspozycji związane jest często z roztargnieniem,
pośpiechem, stresem i pracą przez wiele godzin bez odpoczynku jak również popadaniem

1

Kuchar E. (2012). Ekspozycje zawodowe na krew i inne płyny ustrojowe – podstawowe dane
i postępowanie w razie wystąpienia, Klinika Pediatryczna 20(4), s. 444-449.
2
Grzelak-Hodor J. (2012). Zagrożenia lekceważone przez biały personel. Puls Med., 7(246), s. 6-7.
3
Kilańska D., Trzcińska A., Ekspozycja zawodowa w praktyce, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014,
s. 103.
4
Tamże.
5
De Carli G., Puro V., Jagger J. (2009). Needlestick – prevention devices: We should already be there [letter].J.
Hosp. Inf., 71(2), 183-184.
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w rutynę. Wykonywanie każdej medycznej procedury powinno rozpoczynać się jak i kończyć
dezynfekcją rąk6.
Ujednolicenie norm prawnych, wprowadzenie postępowań zapobiegawczych, również
budowanie systemu pomocy wobec osób już zakażonych, zwiększy spokój i bezpieczeństwo
zarówno pracowników ochrony zdrowia jak i pacjentów. Od 6 czerwca 2013 r. obowiązuje
Rozporządzenie Ministra Zdrowia o kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy przy
realizowaniu obowiązków służbowych związanych z narażeniem na zranienie ostrym
narzędziem używanym przy wykonywanej procedurze medycznej7.
Profilaktyka i kontrola zakażeń nie jest możliwa gdy personel nie posiada potrzebnej
wiedzy

oraz

nie

rozumie

jak

rozprzestrzeniają

się

zakażenia.

Ciągła

edukacja

oraz przeprowadzanie zajęć praktycznych jest niezbędne do podniesienia wiedzy personelu
oraz nauczenia metod profilaktyki i kontroli zakażeń8.
Do ochrony pracowników przed zakażeniami biologicznymi służą: rękawice
ochronne, odzież, sprzęt ochraniający twarz, oczy oraz układ oddechowy. Każde z nich jest
wykorzystywane w zależności od stopnia narażenia oraz rodzaju transmisji zakażeń9.
Zadaniem odzieży ochronnej jest ochrona przed szpitalną florą oraz materiałem
zakaźnym. Odzież można podzielić na dwa rodzaje, jednorazowe oraz wielorazowe. Podobną
funkcję pełnią rękawice ochronne, używa się ich głównie w celu zapobiegania
zanieczyszczeniu rąk oraz zmniejszeniu ryzyka przeniesienia drobnoustrojów na pacjenta.
Chronią również przed zakażeniami krwiopochodnymi. Stosowanie rękawic ochronnych nie
zwalnia z obowiązku mycia oraz dezynfekcji rąk10.
W profilaktyce ochrony oczu i błon śluzowych powinno stosować się osłony takie jak
przyłbice czy okulary ochronne. Wskazaniem jest używanie sprzętu chroniącego jednocześnie
błony śluzowe, oczy oraz drogi oddechowe11.
Ważną rolę odgrywają systematyczne szkolenia z zakresu profilaktyki przed
zakażeniami oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji poekspozycyjnej12.

6

Garus-Pakowska A., Szatko F. (2008). Bariery w respektowaniu procedur higienicznych w subiektywnej ocenie
personelu medycznego. Problemy Higieny i epidemiologii, 89(2), s. 216-221.
7
Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia z 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa I higieny pracy przy
wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych, Dz.U. z 2013 r., nr 13, poz. 696.
8
Bober-Gheek B. (2012), Prewencja i kontrola zakażeń. Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner. Wrocław,
s. 63-64.
9
Heczko B.P., Wójkowska-Mach J. (2009),Zakażenia szpitalne. Podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, s. 229-231.
10
Olejniczak D. (2014), Choroby zawodowe-skutek zranień. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 03/2014, s. 32-34.
11
Tamże.
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Zadaniem pracodawcy w obszarze zapobiegania zakażeń, powinno być zapewnienie
możliwości kształcenia się oraz wyposażenie miejsca pracy w odpowiedniej jakości materiały
ochronne. Takie rozwiązania pomogły by poprawić jakość wykonywanych świadczeń
oraz zmniejszyć ilość zwolnień lekarskich personelu z powodu zachorować, co poprawiłoby
problemy kadrowe13.
Po wypadku ekspozycji zawodowej należy odstąpić od wykonywania danej procedury,
jeśli stan pacjenta to umożliwi. Każdy fakt ekspozycji zawodowej należy zgłosić swojemu
przełożonemu lub dyżurującemu lekarzowi14. W postępowaniu poekspozycyjnym powinno
się

uwzględnić

Każdy

przypadek

postępowanie,

zgodne

z

ekspozycji

zawodowej

wewnętrzną
należy

w

procedurą
sposób

poekspozycyjną.

określony

procedurą

udokumentować.
Cel, przedmiot i metoda badań
Celem niniejszej pracy było poznanie poziomu wiedzy personelu medycznego na
temat ekspozycji zawodowej materiałem biologicznym. Przedmiotem badań była wiedza
personelu medycznego na temat ekspozycji zawodowej materiałem biologicznym w zakresie:
1. Jaka jest sytuacja dotycząca znajomości definicji oraz podstawowych procedur
związanych z wystąpieniem ekspozycji zawodowej?
2. Jaka jest ilość szkoleń dotyczących ekspozycji zawodowej i wynikający
z tego poziom wiedzy personelu medycznego?
3. Jak często zgłaszane są incydenty związane z ekspozycją zawodową materiałem
biologicznym?
4. Jak często łamane są podstawowe procedury dotyczące wykonywania podstawowych
czynności zawodowych przez personel medyczny?
5. Jak

przebiega

proces

wdrażania

podstawowych

elementów

działania

poekspozycyjnego oraz profilaktyki poekspozycyjnej wśród personelu medycznego?
Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu narzędzia badawczego – autorskiego
kwestionariusza ankiety, zawierającego część ogólna (płeć, wiek, wykonywany zawód,
12

Czerniak J. (2012), Przypadkowe zakucia – nieprzypadkowa wiedza. Magazyn Pielęgniarki i Położnej,
7-8/2012, s.34-35.
13
Olejniczak D. (2014), Choroby zawodowe-skutek zranień. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 03/2014,
s. 32-34.
14
Lazarek B., Tekiela D. (2015), Ocena ryzyka zawodowego – używanie ostrych narzędzi. Magazyn Pielęgniarki
i Położnej. Wydanie specjalne. Kampania STOP ZAKŁUCIOM, 11/2015, s. 6-8.
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miejsce pracy, staż pracy) i badawczą, która dotyczyła wiedzy o ekspozycji zawodowej,
trzeci zaś odnosi się do edukacji i profilaktyki w zakresie ekspozycji zawodowej.
Badania zostały przeprowadzone w województwie mazowieckim, w szpitalach powiatowych
w Mławie, Przasnyszu i Makowie Mazowieckim w okresie od 1 grudnia 2016 roku do 31
stycznia 2017 roku.
Wyniki badań
W badaniu uczestniczyło 50 respondentów. Największą grupę pod względem płci
stanowiły kobiety(90%). Pośród badanego personelu medycznego najliczniejszą grupą
zawodową były pielęgniarki (84%), następnie lekarze (8%) i ratownicy medyczni (8%).
Najliczniejsza grupą były osoby pracujące na oddziałach szpitalnych (80%), następnie
w zespole ratownictwa medycznego (8%), a pozostałe osoby pracowały w innych placówkach
o działalności leczniczej lub opiekuńczej. Wśród badanych, nieco więcej niż co trzecia osoba,
była ze stażem >25 lat (38%), na zbliżonym poziomie < 25 lat stażu (36 %) badanych,
a najmniejsza grupa badanych legitymowała się 10 letnim stażem pracy (26%).
Zdaniem badanych, prawie cała badana grupa (98%) znała pojęcie ekspozycji zawodowej.
Spośród respondentów liczna grupa była zdania że należy zgłaszać każdy przypadek
ekspozycji zawodowej i postępować zgodnie procedurą poekspozycyjną (92%), zaś pozostali
nie zgadzali się z tym stwierdzeniem (8%).
40
tak

35
30

nie, dlaczego?:

25
20

brak czasu na zgłoszenie
ekspozycji zawodowej

15

nie do końca znam
postępowanie poekspozycyjne

10
5
0
70%

30%

Rycina 1. Zgłaszanie narażenia na ekspozycję zawodową.
Figure 1. The report of exposure to occupational exposure.
Źródło: opracowanie własne.
Source: Own study.

obawiam się, że zgłoszona
ekspozycja będzie źle
postrzegana
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Największa grupa respondentów stwierdziła, że praktycznie każde narażenie na
ekspozycje zawodową było przez nich zgłaszane (70%). Szczegółowe dane ukazuje rycina 1.
Prawie ¾ badanych respondentów twierdziła, że informacje na temat ekspozycji
zawodowej w ich miejscu pracy, były dokładnie przekazywane (72%), a wszyscy badani
stwierdzili, że używali środków ochrony osobistej podczas wszystkich wykonywanych
czynnościach (100%). Zdecydowana respondentów wskazała znajomość profilaktyki
nieswoistej w postępowaniu poekspozycyjnym (64%). Dane obrazuje Rycina 2.

zatamować krwawienie (zła
odpowiedź)

60
50
40

nie tamować krwawienia (dobra
odpowiedź)

30

użyć płynu odkażającego (zła
odpowiedź)

20

umyć skóre wodą z mydłem
(dobra odpowiedź)

10

zabiezpieczyć miejsce
opatrunkiem (dobra odpwiedź)

0
10% źle / 90%
dobrze

26% źle / 74%
dobrze

98% dobrze / 2%
źle

nie zabezpieczać miejsca
opatrunkiem (zła odpowiedź)

Rycina 2. Postępowanie po narażeniu na ekspozycje zawodową.
Figure 2. Proceedings after exposure to occupational exposure.
Źródło: opracowanie własne.
Source: Own study.

Badani byli zadania, że nie należy po zakłuciu tamować krwawienia (90%),
lecz należy umyć skórę po ekspozycji ciepłą wodą z mydłem (74%) i założyć nieprzemakalny
opatrunek (98%). Dane ukazuje Rycina 2.
Ponad połowa badanych uznała poziom ryzyka zawodowego na zakażenia materiałem
biologicznym, jako wysoki (60%), znaczna część za średni (36 %). Wśród respondentów,
twierdziło

iż

czerpało

wiedzę

na

temat

zakażeń

krwiopochodnych

ze

szkoleń

wewnątrzoddziałowych/wewnątrzszpitalnych (68%), część z literatury medycznej(16%)
oraz od osób z różnych dyskusji i rozmów indywidualnych (12%). Szczegółowe dane
przedstawia Rycina 3.
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szkolenia wewnąrzoddziałowe/
wewnątrzszpitalne

25

literatura medyczna

20

dyskusje i rozmowy indywidualne

15

środki masowego przekazu

10

konferencje naukowe

5
0
68%

16%

12%

2%

2%
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0%

czaspisma medyczne
inne źródła, jakie?

Rycina 3. Źródła wiedzy.
Figure 3. The sources of knowledge.
Źródło: opracowanie własne.
Source: Own study.

Ponad połowa ankietowanych twierdziło, że min. 1 raz w roku bierze udział
w szkoleniach dotyczących ekspozycji zawodowej (56%), co trzeci badany 1 raz na dwa lata
(36%), a pozostali nie brała udziału w żadnym szkoleniu (8%). Prawie cała grupa badanych
stwierdziła, że zawsze używa rękawic ochronnych przy wykonywaniu inwazyjnych zabiegów
i badań (98%). Niepokojący jest fakt, iż wśród ankietowanych tylko nieco ponad połowa
wskazała przestrzeganie procedury dotyczącej odpadów medycznych (54%) i połowa z nich
(50%) zakładała nasadkę ochronną na skażoną igłę po wykonaniu zlecenia, wykonując w ten
sposób niepotrzebne manipulacje sprzętem skażonym narażając się na ekspozycję zawodową.
Jak wynika z badań, 64% wykonywało higieniczne mycie rąk przed i po każdej procedurze
wykonywanej przy pacjencie, wśród badanych co czwarta osoba czasem pomijała wykonanie
tej procedury (26%), a pozostali (10%) wykonywali ją po kilka razy dziennie nie ograniczając
się do zajęć. Dane szczegółowo opisuje Rycina 4.
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Usuwanie ostrych
Zachowanie należytej
Ochrona dłoni przed
nardzędzi medycznych i
ostrożności przy
uszkodzeniem (tak,
odpadów (tak, zawsze wykonywaniu czynności z zawsze 96%/nie, nigdy
98%/nie, nigdy 2%)
użyciem ostrych narzędzi
4%)
medycznych(tak, zawsze
98%/nie, nigdy 2%)
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Rycina 4. Przestrzeganie procedur.
Figure 4. Compliance with procedures.
Źródło: opracowanie własne.
Source: Own study.

Badani wskazali, iż w sposób prawidłowy usuwało ostre narzędzia medyczne
i odpady, zachowując ostrożność przy wykonywaniu tych czynności z użyciem ostrych
narzędzi medycznych (98%), zaś nieco mniej (96%) dodatkowo chroniło swoje dłonie przed
urazem i zranieniem. Problemem badanych był fakt, iż nie byli informowani przez pacjentów
o chorobach zakaźnych lub ich nosicielstwie (80)%).
Ankietowani własny poziom wiedzy uzyskany podczas edukacji w zakładzie pracy
uznali, jako jest wystarczający (84%), pozostali zaś widzieli konieczność dalszej edukacji
w tym zakresie.
Podsumowanie
Zdecydowana większość badanych oceniła swoją wiedzę na temat ekspozycji
zawodowej

materiałem

biologicznym,

profilaktyki,

działań

poekspozycyjnych

oraz znajomość definicji i procedur ekspozycji zawodowej, jako zadowalającą. Mimo to nie
zawsze zgłaszali ekspozycję zawodową, tłumacząc brakiem czasu. Naganne jest
wykonywanie ryzykownych i niebezpiecznych czynności, np. przepełniania opakowań na
odpady ostre lub nakładanie nasadki na skażoną igłę. Znaczna część badanych nie
uczestniczyła w szkoleniach wewnętrznych z zakresu ekspozycji zawodowej, co wpłynęło na
niska świadomość badanej grupy pracowników medycznych. Niepokojący jest fakt,
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wykonywania czynności ryzykownych przez personel medyczny, co ma związek z brakiem
uczestnictwa w szkoleniach w zakresie bezpieczeństwa personelu. W związku z tym, należy
dążyć do zwiększenia ich świadomości poprzez zorganizowanie cyklicznych szkoleń.
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ZABURZENIA ODŻYWIANIA W POPULACJI WIEKU
ROZWOJOWEGO. ROLA I ZADANIA PIELĘGNIARKI
NUTRITIONAL DISEASES IN THE POPULATION OF
DEVELOPMENT AGE. THE ROLE AND TASKS OF NURSES

Streszczenie
Problem otyłości u dzieci i młodzieży istnieje od czasów nowożytnych. Nasilenie tego
zjawiska nastąpiło w latach związanych z postępem cywilizacji. Często można spotkać
pytania w jaki sposób ograniczyć skalę tego niekorzystnego zjawiska. Stwierdzone zostało,
że otyłość jest chorobą wieloprzyczynową, więc pomoc dzieciom otyłym przedstawiana też
jest w wielu dziedzinach. Celem pracy była ocena zaburzeń odżywiania w populacji wieku
rozwojowego, zaburzeń, które prowadza do nadwagi i otyłości oraz rola pielęgniarki
w prewencji i profilaktyce. Ocenie poddano zakres wiedzy uczniów dotyczących zdrowego
odżywiania się i stylu życia, aktywności fizycznej. Poddano analizie pozycje społeczna ucznia
w zespole klasowym, ocenę warunków bytowych uczniów w rodzinie. Stwierdzono,
że sytuacja zdrowotna uczniów w wieku rozwojowym jest zróżnicowana. Uczniowie
z nadwagą i otyłością posiadają przeciętną wiedzę na temat zdrowego stylu życia,
nie dostrzegają związków pomiędzy prawidłowym odżywianiem, aktywnością fizyczną
a rozwojem otyłości. Rola pielęgniarki zarówno w prewencji jak i w profilaktyce otyłości
jak i jej powikłań jest nieoceniona.
Słowa kluczowe: otyłość, nadwaga, zaburzenia odżywiania, styl życia, aktywność fizyczna,
powikłania, profilaktyka
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Summary
The issue of obesity among children and youth exists since modern times.
Intensification of this phenomenon came with progress of civilisation. Very often are heard
the questions how the scale of this negative phenomenon can be limited. The answers are
being explored on different levels of life of young and adult man. It was alleged, that obesity
is multi-causal illness, so that aid for obese children is represented in many fields. The aim of
this work has been an assessment of nutrition disorders among youth's population, disorders
that lead to overweight and obesity, and the role of nurse in prevention. The research has been
carried out with survey on 70 pupils of zero class, primary school, high school and colleges.
Pupils knowledge relating healthy diet and lifestyle, physical activity has been assessed.
Pupils' social position in class and living and housing conditions have been analysed. It is
alleged that pupils' health situation is differentiated. Pupils with overweight and obesity have
average knowledge about healthy lifestyle, they don't recognise connection between proper
diet, physical activity and developing of obesity. Children and youth prefer sedentary lifestyle
(watching TV, computer etc.) The role of nurse in prevention of obesity and it's complications
is invaluable. Powered by precise analysis of causes of overweight/obesity, conclusion about
close work between child/youth with obesity and doctor, nurse, teachers has been drawn.
Key words: obesity, flesh, eating disorder, lifestyle, physical, activity complication,
prophylaxis

Zaburzenia odżywiania w świetle literatury przedmiotu
Współczesne warunki życia, w dużym stopniu warunkowane skutkami wielkiej
transformacji ustrojowej, niosą dziś wiele zagrożeń zarówno dla psychicznego, jak też
fizycznego zdrowia naszego społeczeństwa. Prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży
warunkowany jest szeregiem zmian zachodzących w organizmie. Brak aktywności ruchowej
i nieodpowiedni tryb życia człowieka, w szczególności dzieci i dorastającej młodzieży,
to zasadnicze czynniki ryzyka wielu chorób przewlekłych, a ponadto otyłości i nadwagi.

Zaburzenia odżywiania w populacji wieku rozwojowego. Rola i zadania pielę …
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Literaturowa analiza problemów zdrowotnych uczniów wynikających
z nieprawidłowego odżywiania się
Prawidłowe żywienie (racjonalne żywienie) to nie tylko dostarczenie organizmowi
energii oraz wszystkich niezbędnych składników pokarmowych we właściwych proporcjach,
ale także regularność posiłków, ich liczba i rozłożenie w ciągu dnia oraz urozmaicony skład.
Prawidłowe żywienie powinno zapewnić pokrycie wszystkich potrzeb żywieniowych
organizmu, warunkować normalne funkcjonowanie i harmonijny rozwój młodego organizmu
oraz utrzymanie prawidłowej masy ciała. Należy pamiętać, że im szybciej rozwija się młody
organizm, tym dokładniej muszą zostać zbilansowane straty związane z jego podstawowymi
funkcjami życiowymi. Dzieci i młodzież wykazują dużą wrażliwość zarówno na niedobory,
jak i nadmiar składników odżywczych w diecie1.
W najmłodszym wieku, łatwiej niż w starszym, można kształtować właściwe nawyki
żywieniowe przede wszystkim przez rodziców, lecz także nauczycieli i wychowawców2.
Z danych Światowej Organizacji zdrowia wynika, że w krajach Europy zachodniej
odsetek dzieci i młodzieży otyłej zwiększył się z około 10% na początku lat 80 XX wieku do
20% w końcu lat 90.
Ze względu na skutki zdrowotne i społeczne otyłość jest jednym z priorytetowych
problemów zdrowotnych w Europie3.
Nieprawidłowe żywienie, mała aktywność fizyczna oraz nadwaga i otyłość
są powodem dramatycznych konsekwencji dla rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży
oraz powodem wielu chorób w wieku dorosłym (cukrzyca, choroby układu krążenia,
nowotwory złośliwe, osteoporoza). Choroby te określane są mianem przewlekłych chorób
niezakaźnych lub chorób żywieniowo zależnych. Rozwijające się nadwaga i otyłość
wywołują zaburzenia funkcji wielu narządów, są przyczyną wielu różnych chorób
oraz gorszych wyników w nauce4.

1
2

M. Jarosz (red.), Obiady szkolne Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2010, s. 15.

M. Jarosz., Bułhak-Jachymczyk B.(red.), Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji przewlekłych chorób
niezakaźnych, Warszawa 2009, s. 23.
3
M. Jodkowska, A. Oblacińska, Epidemiologia nadwagi i otyłości u młodzieży w wieku 11-13 lat w Polsce,
Warszawa 2009, s. 53.
4
M. Jarosz (red.), Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu
życia, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2010, s. 11.
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Próba zdefiniowania pojęcia otyłości i nadwagi
Otyłość jest ogólnoustrojową, przewlekłą chorobą metaboliczną wynikającą
z zaburzenia równowagi miedzy poborem i wydatkowaniem energii (homeostazy
energetycznej organizmu), objawiająca się zwiększeniem ilości tkanki tłuszczowej
w organizmie. W miarę nasilania się tego procesu oraz w miarę upływu czasu pojawiają się
patologie i dysfunkcje, dotyczące wszystkich układów i narządów. Często, zwłaszcza
w badaniach populacyjnych, otyłość jest utożsamiana z nadmiarem masy ciała w stosunku do
wysokości, czyli z nadwagą.
Otyłość i nadwaga nie są pojęciami równoznacznymi. Nie każdy nadmiar masy ciała
jest spowodowany nadmiernym otłuszczeniem, jednak łatwość wykonania w skali masowej
prostych pomiarów masy i wysokości ciała w pewnym stopniu usprawiedliwia
to uproszczenie. Często też otyłość traktuje się jako wyższy stopień nadwagi5.
Najtańszym i najskuteczniejszym sposobem wykrycia zaburzeń w rozwoju fizycznym
(somatycznym) dziecka jest test przesiewowy, który powinien być wykonany w trakcie
profilaktycznych badań lekarskich i obejmować między innymi:
- wywiad i badanie przedmiotowe lekarskie,
- badanie antropometryczne6.
Otyłość

jest

zaburzeniem,

którego

wystąpienie

w

dużym

stopniu

zależy

od współistniejących czynników genetycznych i środowiskowych, zgodnie z postulowanym
przez wielu autorów wielogenowym charakterem dziedziczenia stanu homeostazy
energetycznej organizmu7.
Niedostateczna wiedza rodziców doprowadza to tego, że zbyt wcześnie przechodzą
z posiłków przyrządzanych specjalnie dla małych dzieci do tzw. żywienia rodzinnego.
Prowadzi to do większych porcji żywnościowych oraz do niezbilansowanych jakościowo,
ubogich w warzywa i owoce. Wraz ze zmianą sposobu żywienia następuje również zmiana
miejsca spożywania posiłków. Posiłki spożywane są przed telewizorem. Zjawisko to jest
niebezpieczne, ponieważ odwraca uwagę od należytego rozdrabniania pokarmów przed
połknięciem. Niszczy się też tzw. atmosferę wspólnego stołu. Na domiar złego dziecko
a często również rodzice, stają się bardzo podatni na telewizyjną reklamę żywności, która jak

5

6
7

Por. A. Oblacińska (red.), Otyłość. Jak leczyć i wspierać dzieci i młodzież, Warszawa 2009, s. 23.
Por. M. Krawczyński, Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie, Kraków 2010, s. 45.
C. Żekanowski, W poszukiwaniu genetycznych przyczyn otyłości Medycyna Wieku Rozwojowego 1 (2009) s. 6.
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wiadomo, nie proponuje prawidłowych zachowań żywieniowych8. Nadmierne otłuszczenie
organizmu, niosące za sobą zwiększone ryzyko powikłań zdrowotnych, stanowi poważny
problem medyczny.
Powikłania zdrowotne wynikające z nadwagi i otyłości
Badania wskazują, że 70 – 80 % młodzieży z otyłością stwierdzoną w okresie
dojrzewania, stanie się otyłymi dorosłymi, z dużym ryzykiem wystąpienia wielu powikłań:
choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2, czy zespołu
metabolicznego (hiperinsulinomia, nadciśnienie, piper-idyslipidemia), a także niektórych
postaci nowotworów: raka piersi, jelita grubego, prostaty, nerki, pęcherzyka żółciowego9.
Każde dziecko z nadwagą czy otyłością powinno być objęte opieką lekarską.
Wskazane jest wykonanie badań analitycznych: poziom lipidów, poziom glikemii, poziom
hormonów tarczycy. Dzieci, u których stwierdza się co najmniej jeden z czynników ryzyka
takich jak rodzinne występowanie chorób układu krążenia, podwyższone ciśnienie tętnicze,
niski wzrost, szybki przyrost masy ciała, wymagają konsultacji lekarza endokrynologa lub
genetyka. Otyłość u dzieci i młodzieży oraz w wieku dorosłym przyczynia się do wystąpienia
różnych chorób: cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, zespołu matabolicznego, stłuszczenia
wątroby,

astmy

oskrzelowej,

zespołu

bezdechu

śródsennego,

powikłań

skórnych.

Występuje też skłonność do grzybic i próchnicy zębów10.
Ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego wzrasta dwukrotnie przy 20% nadmiaru
masy ciała i jest tym większe, im człowiek jest młodszy. Redukcji masy ciała towarzyszy
dość szybki spadek podwyższonego ciśnienia tętniczego. U ludzi otyłych, statystycznie
częściej niż ogólnej populacji, stwierdza się wzrost stężenia cholesterolu i trójglicerydów
oraz obniżenie frakcji HDL (lipoprotein o dużej gęstości), odgrywających podstawową rolę
w transporcie cholesterolu z tkanek. Czynniki te sprzyjają w znacznym stopniu rozwojowi
miażdżycy. Uważa się, że badania gospodarki lipidowej powinny być przeprowadzane
u dzieci otyłych. Szczególny nacisk należy położyć na wykonanie badań u tych dzieci,

8
9

Por. M. Krawczyński, Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie, dz. cyt. s. 37.

Calle EE et al.Overweigght, obesity and mortality from cancer In a prospectively studiem cohor of U.S. adult.
NEngl J Med. 2006, s. 348.
10
J. Gołota, M. Rosaka, (red.), Postęp medycyny jako czynnik wpływający na jakość życia, Ostrołęka 2011,
s. 171.
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u których stwierdza się jeszcze inne czynniki rozwoju miażdżycy (nadciśnienie tętnicze, niska
aktywność ruchowa, uwarunkowania psychospołeczne, obciążający wywiad rodzinny)11.
Tabela 1 dokładnie obrazuje jakie powikłania jakie mogą wystąpić u dzieci
i młodzieży z otyłością.
Tabela 1: Powikłania mogące wystąpić u dzieci i młodzieży z otyłością.
Table 1: Complications that may occur in obese children and adolescents.

Psychosocjalne

Zła samoocena
Lęk
Depresja
Zaburzenia jedzenia
Izolacja społeczna
Gorsze wyniki w nauce

Neurologiczne

Guz rzekomy mózgu

Endokrynologiczne

Sercowo-naczyniowe

11

Insulinooporność
Cukrzyca typu 2
Przedwczesne dojrzewanie
Zespół policyklicznych jajników
Hipogonadyzm

Zaburzenia lipidowe
Nadciśnienie tętnicze
Koagulopatia
Przewlekłe zapalenie
Dysfunkcja śródbłonka (endotelium)

B. Woynarowska, Czynniki ryzyka miażdżycy i zapobieganie chorobom układu krążenia, Warszawa 2008, s.
79.
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Zespół nocnego bezdechu
Astma
Nietolerancja ćwiczeń fizycznych

Płucne

Żołądkowo-jelitowe

Choroba refluksowa przełyku
Choroba stłuszczeniowa wątroby
Kamica żółciowa
Zaparcia stolca

Stwardnienie
kłębuszków
(glomerulosclerosis)

nerkowych

Nerkowe

Mięśniowo-szkieletowe

Bóle pleców
Zwichnięcie nasady głowy kości udowej
Złamanie przedramienia
Płaskostopie
Skoliozy
Koślawości kolan

Źródło: M. Jarosz; Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego
stylu życia, dz. cyt. s. 12.
Source: M. Jarosz; Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego
stylu życia, dz. cyt. s. 12.

Psychologiczne aspekty otyłości u dzieci i młodzieży
Otyłość jest zaburzeniem, które wpływa na sposób postrzegania otyłego dziecka,
zarówno przez samego siebie jak i przez otoczenie społeczne. Dlatego też najczęstszym
powikłaniem otyłości u dzieci i młodzieży są problemy psychospołeczne12.
Otyły nastolatek, doświadczając samego siebie jako ciężkiego, niezgrabnego, mniej
sprawnego fizycznie od innych, przypisuje sobie negatywne atrybuty, uruchamia w stosunku
12

J. Radoszewska, Z badań nad tożsamością osób otyłych, Nowiny Psychologiczne 4 (2008), s. 94.
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do siebie negatywne emocje i zaniża samoocenę. Dzieci otyłe maja poczucie małej
atrakcyjności fizycznej, negatywnie oceniają swój wygląd, a także czują się nielubiane
i nieakceptowane przez innych. Poczucie odrzucenia, osamotnienia, smutku, żalu i depresji
znajduje swoje odzwierciedlenie w braku wiary we własne siły, możliwości, a konsekwencji
w przyjęciu postawy pasywnej. Koncentracja na sobie, odsunięcie od rówieśników chroni
przed doświadczaniem własnej nieatrakcyjności. Symptomy depresyjne mogą być zarazem
skutkiem otyłości i negatywnego postrzegania swojej osoby, jak też jej przyczyną – ryzyko
pojawienia się otyłości u nastolatków przeżywających nastroje depresyjne jest dwukrotnie
wyższe niż u ich rówieśników13.
Młodzież otyła postrzegana jest przez rówieśników jako leniwa, głupia, powolna
i brzydka. Istnieją stereotypy społeczne osoby otyłej, postrzeganej jako nieatrakcyjnej,
zarówno pod względem zewnętrznego swojego wyglądu, jak i wewnętrznego, osobowego
wyposażenia. Osoby otyłe określane są jako bardziej samotne, mierne i niepohamowane.
Niezadowolenie z własnego wyglądu, potęgowane jest poprzez trudne, lub nawet niemożliwe
do sprostania, standardy własnego obrazu ludzkiego ciała, narzucane młodzieży przez
czasopisma, telewizję a czasami przez rodziców14.
Brak akceptacji ze strony rówieśników, nauczycieli, a także brak akceptacji własnego
ciała doprowadza wielokrotnie do konfliktów, agresywnego zachowania, a nawet prób
samobójczych, wzrost częstości zachowań agresywnych młodzieży w ostatnich latach jest
obserwowany w wielu krajach, a odsetek młodzieży agresywnej największy jest właśnie
w grupie z otyłością15.
Wśród najczęściej wymienianych wczesnych skutków otyłości u dzieci i młodzieży
są konsekwencje psychologiczne. Obejmują one obniżone poczucie własnej wartości,
niezadowolenie z życia. Negatywne nastawienie wobec otyłych dzieci i młodzieży, może
prowadzić do ich dręczenia w formie przezywania, odtrącania, lekceważenia16.
Współczesny styl życia dzieci i młodzieży
Sposób odżywiania się młodzieży w okresie dojrzewania wymaga szczególnej uwagi,
gdyż w tym czasie następuje gwałtowne przyspieszenie rozwoju fizycznego (skok
13

A. Oblacińska, B. Woynarowska (red.), Otyłość. Jak leczyć i wspierać dzieci i młodzież, dz. cyt., s. 33.
R. Lopez, Twój nastolatek, Zdrowie i dobre samopoczucie, Warszawa 2007, s. 56.
15
M. Zahorska-Markiewicz, Nauka i praktyka w leczeniu otyłości, Kraków 2010, s. 57.
16
Eisenberg ME, Neumark-Sztainer D., Story M. Associations of weigh-based leasing and emotional well-being
14

amon adolescent.Arch Pediatr Adolesc Med. 2008, s. 157.
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pokwitaniowy) oraz powstają zmiany w budowie ciała związane z redystrybucja tkanki
tłuszczowej. Towarzyszy temu dość częsta w tym okresie, zwłaszcza wśród dziewcząt,
niechęć do aktywności ruchowej. Wiek pokwitania stanowi również drugi (po niemowlęcym)
okres krytyczny ryzyka wystąpienia otyłości17.
Zły stan zdrowia dzieci i młodzieży często wynika z tego, że mało uwagi przywiązuje
się do dobroczynnego znaczenia ruchu. Czasem nawet niewielki wysiłek jest przyczyna
przyspieszonego oddechu dziecka, co może oznaczać słaba kondycje fizyczną18.
Sprzyja temu spędzanie większości wolnego czasu w domu zamiast na świeżym
powietrzu.Za ogólny objaw jego wystąpienia uważa się pogarszające wyniki w testach
sportowo motorycznych, w których mierzy się możliwości siłowe, wytrzymałościowe
oraz szybkościowe.
Niedostateczna ilość ruchu może też być skutkiem zbyt wysokiej masy ciała.
Na poziom aktywności ruchowej dzieci i młodzieży istotny wpływ pozytywny bądź
negatywny wywiera jakość szkolnego wychowania fizycznego. Właściwemu oddziaływaniu
szkolnego wychowania fizycznego na kształtowanie pozytywnych postaw wobec sportu lub
rekreacji ruchowej sprzyja motywujący dziecko system oceniania. Ocenie podlegać powinny
przede wszystkim zaangażowanie i systematyczność ucznia oraz czynione przez niego
postępy19.
Od dawna przyzwyczajenia żywieniowe regulują światowe wpływy mody.
Dziecko uczy się sposobu jedzenia przede wszystkim w domu. Na ten proces wpływają
przesłania żywieniowe i kształtuje je kultura jedzenia, w której dzieci wzrastają. Rodzicom
powinno zależeć, aby ich dzieci zdrowo się odżywiały. Trudno jest też utrzymać konsumpcje
słodyczy wśród dzieci i młodzieży. Prawidłowe odżywianie się to nie tylko dostarczenie
organizmowi wszystkich niezbędnych składników pokarmowych, ale także regularność
posiłków - odpowiednia ich liczba oraz rozłożenie w ciągu dnia. Młodzież w okresie
dojrzewania powinna spożywać optymalnie 4-5 posiłków w ciągu dnia, a niezbędne minimum
dla tej grupy wiekowej to 3 główne posiłki, z położeniem nacisku na spożywanie śniadania.
W związku z reformą systemu edukacji i utworzeniem gimnazjów obecnie uczniom w okresie
dojrzewania znacznie wydłużył się czas spędzany poza domem. Wymusza to w pewnym
sensie opuszczanie posiłków w ciągu dnia czy przenoszenie go na późne godziny
popołudniowe lub wieczorne. Wśród młodzieży panuje przekonanie, że opuszczanie
17

A. Oblacińska, I. Tabak, Jak pomóc otyłemu nastolatkowi?, Warszawa 2009, s. 17.
A. Oblacińska, I. Tabak, Jak pomóc otyłemu nastolatkowi, dz. cyt., s. 22.
19
J. Charzewska, K. Wolnicka, Szkoła i przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej, dz. cyt., s. 78.
18
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posiłków, a zwłaszcza niespożywanie śniadań sprzyja redukcji masy ciała i często jest jedną
z metod odchudzania się20.
Wpływ reklam, mediów na sposób odżywiania dzieci i młodzieży
Postęp naukowo – techniczny, którego konsekwencją jest niezwykle dynamiczny
rozwój nowych, elektronicznych mediów i multimediów zmienia w sposób zasadniczy
sytuację życiową nie tylko ludzi dorosłych, ale również dziecka, jego pozycję społeczną,
edukacyjną, wychowawczą, kulturalną i tym samym obraz jego dzieciństwa.
Wpływ mediów na zachowania dzieci i młodzieży są bezsporne. Przypisuje się im
znaczącą rolę w powstawaniu otyłości i nadwagi. Telewizja proponuje specjalne kanały dla
dzieci, gry komputerowe, a Internet strony dla dzieci. Coraz większym problemem stają się
działania marketingowe przemysłu spożywczego skierowane do dzieci i młodzieży
bezpośrednio w szkołach. Z powodu stałych problemów finansowych władze oświatowe
chętnie wynajmują powierzchnie reklamowe wewnątrz szkół, na salach gimnastycznych,
autobusach szkolnych, koszulkach drużyn. Materiałami promocyjnymi skierowanymi do
szkół i przygotowanymi przez koncerny spożywcze są: zeszyty z logo lub wizerunkiem
reklamowanego produktu, materiały biurowe, a nawet lektury szkolne, na okładce których jest
widoczny znak handlowy reklamowanego produktu. Z tego względu asortyment
sprzedawanych w sklepikach szkolnych pokarmów w głównej mierze stanowią produkty typu
fast-food, słodycze i słodkie napoje21.
Wsparcie rodziców i dziecka oraz młodzieży w redukcji otyłości i nadwagi
Uczniów wykazujących nadwagę lub otyłość jest coraz więcej i w coraz
wcześniejszym wieku. Otyłość przy tym nie jest obojętna dla zdrowia fizycznego,
umysłowego i społecznego uczniów. Wywiera negatywny wpływ na wyniki nauczania,
sprawność fizyczną, społeczne relacje z rówieśnikami i ogólnie na stan emocjonalny uczniów.
Otyłe lub z nadwagą dzieci i młodzież odbiegają od standardów wyglądu uznawanych przez
rówieśników, dlatego często doświadczają dokuczania, wręcz dręczenia, zarówno ze strony
kolegów, jak i czasem rodziców. Wywołuje to u uczniów poczucie niedopasowania,
odrzucenia przez grupę, obniżone poczucie własnej wartości, co z kolei może być ważną
przyczyna nawet odległych kłopotów emocjonalnych w dorosłości22.
20

A. Oblacińska, I. Tabak, Jak pomóc otyłemu nastolatkowi, dz. cyt., s. 18.
http.www.endokrynologiawiamedica.pl/darmowy z dnia 27.12.2013.
22
J. Charzewska, K. Wolnicka, Szkoła i przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej, dz. cyt., s. 65.
21
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Młody, otyły człowiek musi stawić czoła wewnętrznym obawom i negatywnym
reakcjom innych osób, podjąć decyzję o leczeniu, dokonać znaczących zmian w zakresie
odżywiania i aktywności fizycznej oraz konsekwentnie realizować zalecenia specjalistów.
Osiągnięciu pełnego sukcesu w walce z otyłością młodzieży i jej psychospołecznymi
konsekwencjami sprzyja współdziałanie osób z różnych środowisk społecznych, w których
funkcjonuje otyły nastolatek23.
Rodzina, w której młody człowiek rozwija się i wychowuje, ma szanse jako pierwsza
zauważyć pojawiający się problem nadmiernego przyrostu masy ciała. Codzienne obserwacje
pozwalają na wychwycenie pojawienia się nadwagi na samym początku, zanim osiągnie ona
znaczące rozmiary. Wiele rodzin bagatelizuje problem nadwagi, twierdząc, że on po prostu
dobrze wygląda lub ona z tego wyrośnie, to normalne w tym wieku. Zmiana sposobu myślenia
jest niezbędna, by wesprzeć młodego człowieka w podjęciu działań, zmierzających
do redukcji masy ciała.
Często też, zdarza się, że rodzice przyjmują bierną postawę, wychodząc z założenia,
że, ja i tak na to nic nie poradzę. Uświadomienie rodzicom ogromnej roli, którą mogą
odegrać, np. motywując młodego człowieka do podjęcia działań redukujących masę ciała, jest
dużym wyzwaniem dla lekarzy i pielęgniarek.
Wsparcie środowiska rówieśniczego to nie tylko pomoc w radzeniu sobie
z negatywnym obrazem własnej osoby i izolacją społeczną, ale także w walce z otyłością.
Bodźcem do podjęcia przez otyłego nastolatka samodzielnych wysiłków, zmierzających do
redukcji masy ciała może być presja rówieśników. Presja ta jednak w żadnym wypadku nie
może oznaczać wyśmiewania i dokuczania. Wspólne podjęcie z koleżanką czy kolegą
aktywności, wspólne stosowanie zasad diety, działa motywująco. Jeśli otyłemu nastolatkowi
uda się znaleźć wsparcie wśród rówieśników, uwierzyć we własne siły i możliwości, jego
szanse na zawieranie kolejnych znajomości i przyjaźni znacznie wzrosną.
Pomoc otyłemu uczniowi w szkole powinna wypływać przede wszystkim ze strony
wychowawcy, pielęgniarki szkolnej i nauczyciela wychowania fizycznego, ale ważną rolę
mają do odegrania również inni pracownicy szkoły – nauczyciele przedmiotowi, dyrekcja,
psycholog i pedagog szkolny, a także inne osoby mające kontakt z uczniem w tym
pracownicy szkolnej stołówki. Działania wychowawców mogą polegać na organizowaniu
form wspólnego spędzania czasu dla całej społeczności szkolnej, niedyskryminujących
uczniów otyłych, zwracaniu uwagi na edukację zdrowotną, czy organizowaniu warsztatów
23

A. Oblacińska, I. Tabak, Jak pomóc otyłemu nastolatkowi, dz. cyt., s. 78.
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i szkoleń dla pracowników szkoły, uwrażliwiających na problemy otyłych uczniów
i

przeciwdziałanie

dyskryminacji.

Również

nadzorowanie

produktów

oferowanych

w szkolnym sklepiku czy stołówce może być istotnym elementem wsparcia dla otyłych
uczniów.
Edukacja zdrowotna w leczeniu otyłości i nadwagi, rola pielęgniarki
Edukacja zdrowotna to nie tylko przekazywanie wiedzy. Wyniki wielu badań
wskazują, że uzyskanie wiedzy nie wpływa automatycznie na zmianę zachowań ludzi.
Hierarchia celów edukacji zdrowotnej zależy od indywidualnych potrzeb danego dziecka
i jego środowiska24.
Do edukacji zdrowotnej w szkole ma prawo każde dziecko. Wyposażając uczniów
w wiedzę o zdrowiu, kształtując odpowiednie umiejętności, przekonania i postawy możemy
umożliwić im zdrowy styl życia, poprawę zdrowia i jakości życia. Uważa się, że edukacja
zdrowotna w szkole jest najbardziej opłacalną, długofalową inwestycją w zdrowie
społeczeństwa.
Specyfika edukacji zdrowotnej związanej z problemem otyłości polega na tym,
że powinna być ona skierowana do różnych odbiorców i obejmować różne obszary:

1. Edukacja nakierowana na otyła młodzież ma na celu zwiększenie jej kompetencji do
pozbycia się nadwagi, utrzymania należnej masy ciała w dalszych latach życia,
zaakceptowania własnej odmienności i poprawy samopoczucia oraz umiejętności radzenia
sobie ze stresem, frustracją i potencjalnymi niepowodzeniami procesu leczenia.

2. Edukacja skierowana do rodziców otyłych dzieci ma na celu przygotowanie osób,
będących potencjalnym źródłem wsparcia i praktycznej pomocy dla otyłego nastolatka
(obejmuje zarówno wiedzę jak i umiejętności).

3. Edukacja skierowana do rówieśników otyłych nastolatków, pełni zarówno funkcje
przewodnika po zdrowym stylu życia (zapobieganie powstawaniu nadwagi), jak też ma na
celu uwrażliwienie nieotyłej młodzieży na problemy jej kolegów i zapobieganie ich
dyskryminacji25.

24
25

A. Oblacińska, Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej, Warszawa 2009, s. 73.
B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna w leczeniu otyłości, Warszawa 2009, s. 78.
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Metodologiczne założenia badań własnych
Cele i przedmiot badań
Problem otyłości u dzieci i młodzieży istnieje od czasów nowożytnych. Nasilenie tego
zjawiska nastąpiło w latach związanych z postępem cywilizacji.
Literatura opisuje niewielką tylko zależność genetyczną w przyczynach otyłości
i nadwagi. Więcej uwagi poświęca się znaczeniu żywienia i aktywności fizycznej, a także
podłożu psychologicznemu tego schorzenia. Tylko właściwe postępowanie z dzieckiem
otyłym, właściwa pomoc zarówno dziecku jak i środowisku rodzinnemu, środowisku
szkolnemu może zminimalizować rozmiary narastającej epidemii otyłości i nadwagi.
W tym celu podejmuje się szeroko zakrojone i przemyślane działania, które maja na celu nie
dopuszczać do szerzenia się tego zjawiska.
Metody, techniki i narzędzia badawcze
W pracy zastosowano kwestionariusz ankiety dla ucznia i rodzica, aby przez pryzmat
odpowiedzi zrealizować zamierzenia badawcze. Kwestionariusz ankiety dla ucznia składa się
z 39 pytań. Są to pytania otwarte, zamknięte, zaopatrzone w kafeterię. Kwestionariusz ankiety
wypełniany był przez ucznia samodzielnie, bądź z pomocą w przypadku, gdy pytania
nastręczały uczniom trudności. Kwestionariusz ankiety do rodziców zawiera 34 pytania
zamknięte i otwarte z kafeterią.
Charakterystyka obszaru badań i prób badawczych
Badania zostały przeprowadzone w Zespole Szkół (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)
oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych na terenie miasta Czyżew.
W Zespole Szkół - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum uczy się łącznie 492 dzieci. Znajduje
się również grupa przedszkolna, zwana zerówką. W Zespole Szkół działa świetlica szkolna,
która obejmuje opieką 95 uczniów. Opieką objęte są dzieci, które dojeżdżają z odległych
miejscowości. W Zespole Szkół działa również stołówka szkolna. Z dożywiania korzysta 180
uczniów z czego 40 uczniów korzysta z bezpłatnego dożywiania.

Wyniki badań własnych i ich interpretacja
Przeprowadzone badania na temat otyłości, nadwagi, opinie uczniów na temat
prawidłowego odżywiania i zdrowego stylu życia są zróżnicowane.
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Badaniem objęto 70 uczniów z 3 typów szkół i w różnym przedziale wiekowym.
Wyniki badań odnoszą się do następujących zagadnień:
I.

Dotyczących wiedzy na temat zdrowego odżywiania się

II.

Dotyczących aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia

III.

Dotyczących obowiązku szkolnego i pozycji społecznej w zespole klasowym
Wśród przebadanych 70 uczniów- 39 uważa, że odżywia się prawidłowo, stanowi to

55,7%; 22 uczniów twierdzi, że nie odżywia się prawidłowo, co stanowi 31,4%, natomiast 9
uczniów nie zastanawiało się nad prawidłowością odżywiania. Wskaźnik wynosi 12,9%
ankietowanych uczniów.
Korzystając

z

kwestionariusza

ankiety,

ankietowani

rodzice

mogli

ocenić

prawidłowość odżywiania swoich dzieci.
Wśród 70 przebadanych rodziców, prawidłowość w odżywianiu swojego dziecka
stwierdza 27 rodziców (38,5%). Natomiast 18 rodziców (25,7%) ocenia, że odżywianie ich
dziecka jest nieodpowiednie.
Analizując kwestionariusz ankiety możemy stwierdzić, że do 5 i więcej posiłków
spożywanych w ciągu dnia przyznaje się 31 uczniów (44,%), do 4 posiłków - 17 uczniów
(24,3%), na 3 posiłki wskazało 15 uczniów (21,4%). Natomiast 7 uczniów (10,0%) przyznało,
że ilość spożywanych posiłków w ciągu dnia to 1 lub 2.
Rodzice mogli wskazać na ilość spożywanych posiłków przez ich dziecko w ciągu
dnia. Na 5 i więcej posiłków wskazało 12 rodziców, stanowi to 17,2% ankietowanych.
Na 4 posiłki spożywane w ciągu dnia wskazało - 40 rodziców, wskaźnik wynosi 57,1%. Ilość
3 posiłków w ciągu dnia spożywanych przez ich dzieci wskazało 14,3 rodziców, natomiast
1-2 posiłki określiło 8 rodziców, stanowi to 11,4 % badanych rodziców.
Zdecydowana większość - 29 uczniów (41,5%) stwierdza, że spożywa pierwsze
śniadanie w domu. Do codziennego spożywania pierwszego śniadania przyznaje się tylko 14
uczniów (20,0%).
Rodzice obiektywnie określili spożywanie pierwszego posiłku ich dzieci przed
wyjściem z domu.
Na codzienne spożywanie pierwszego śniadania wskazało 21 rodziców (30,0%),
na częste wskazało 25 rodziców (35,7%), na rzadkie spożywanie pierwszego śniadania
wskazało 19 rodziców (27,1%),
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31 uczniów (44,3%) zabiera ze sobą do szkoły drugie śniadanie, nie bierze ze sobą
posiłku 14 uczniów (20,0%). Na zakup żywności w sklepie lub sklepiku szkolnym wskazało
25 rodziców (35,7%).
Wśród ankietowanych 70 uczniów z nadwagą i otyłością ilość spożywanych
produktów mlecznych w ciągu dnia przedstawia się następująco:
17 uczniów (24,3%), stwierdza, że nie lubi mleka, nie może spożywać mleka
19 uczniów (27,1%). Raz dziennie spożywa mleko i produkty mleczne 30 uczniów (42,9%),
dwa razy dziennie spożywa te produkty 3 uczniów (4,3%), natomiast 1 uczeń (1,4%) spożywa
mleko trzy lub więcej razy w ciągu dnia.
Na to samo pytanie odpowiadali rodzice uczniów z nadwaga i otyłością. Na to, że ich
dziecko nie lubi mleka wskazało 13 rodziców (18,6%), odpowiedź - nie może spożywać
produktów mlecznych, wskazało 15 rodziców (21,4%), raz dziennie określiło spożywanie
produktów mlecznych 39 rodziców (55,7%), na dwukrotne spożycie wskazało 2 rodziców
(2,9%). Na trzy lub więcej razy spożywanych produktów mlecznych wskazał 1 rodzic (1,4%).
Do codziennego spożywania słodyczy przyznaje się 27 uczniów (38,6%), jeden raz
w tygodniu wybrało 27 ankietowanych (38,6%), dwa razy w tygodniu spożywa słodycze 11
uczniów (15,8%), trzy razy w tygodniu 17 uczniów (24,2%). Tylko 3 ankietowanych uczniów
(4,3%) wskazało na to, że nie spożywa słodyczy.
Z 70 ankietowanych rodziców do codziennego podawania dziecku słodyczy przyznaje
się 8 rodziców (11,4%), jeden raz w tygodniu wybrało 17 rodziców (24,3%), dwa razy
w tygodniu 20 rodziców (28,6%), trzy i więcej razy w tygodniu wybrało 14 badanych
respondentów (20,0%). Tylko 11 ankietowanych rodziców (15,7%) nie podaje dziecku
słodyczy.
Wyniki badania potwierdzają, że dzieci i młodzież najchętniej spożywają produkty
niezdrowe, wręcz szkodliwe dla ich zdrowia. Przedkłada się to na wyniki. Codziennie chipsy
spożywa 22 uczniów (31,4%), raz w tygodniu spożywa je 18 uczniów (25,7%), na dwa razy
w tygodniu wskazało 9 respondentów (12,8%), trzy i więcej razy w tygodniu określiło 16
uczniów (28,9%). Tylko 5 ankietowanych uczniów (7,2%) nie spożywa chipsów w ogóle.
Z badania ankietowego rodziców wynika, że to głownie oni popełniają błąd kupując
i podając swoim dzieciom produkt szkodliwy.
Codziennie kupuje i podaje chipsy swemu dziecku 12 rodziców (17,1%). Jeden raz
w tygodniu 9 rodziców (12,9%), na dwa razy w tygodniu wybrało odpowiedź 17 rodziców
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(24,3%), trzy i więcej razy w tygodniu kupuje i podaje dziecku 23 rodziców (32,9%). Tylko 9
ankietowanych rodziców (12.8%) nie kupuje i nie podaje dziecku wcale chipsów.
Wśród 70 przebadanych uczniów, tylko jeden raz w tygodniu spożywa ryby 16
uczniów (22,8%), na codzienne spożycie tego produktu wskazuje 3 uczniów (4,3%), dwa razy
w tygodniu spożywa 9 uczniów (12,8%), trzy i więcej razy w tygodniu określiło spożywanie
3 uczniów (4,3%). Niepokojący jest fakt, że 39 respondentów (55,8%) nie spożywa w ogóle
ryb w okresie intensywnego rozwoju i dojrzewania.
Wyniki badania ankietowego rodziców dotyczące spożycia ryb przez ich dzieci są
następujące:
Jeden raz w tygodniu podawane są ryby 14 uczniom (20,0%), na dwa razy w tygodniu
wskazuje 5 rodziców (7,2%), częstotliwość trzech i więcej razy określiło 2 rodziców (2,8%).
Niepokojący jest fakt, że aż 48 respondentów (68,6%) nie podaje ryb swoim dzieciom
w ogóle.
Na pytanie: Czy wspólnie z rodziną spożywasz posiłki? 13 uczniów (18,5%)
odpowiedziało, że nigdy, często wskazało odpowiedź 18 uczniów (25,7%), natomiast
w niedzielę i święta wspólne posiłki spożywane są u 39 (55,7%) ankietowanych uczniów.
To samo pytanie zostało zadane rodzicom uczniów. Za częstym, wspólnym
spożywaniem posiłków opowiedziało się 27 rodziców (38,6%), tylko w niedziele i święta
określiło się 31 respondentów (44,3%).
Dotyczących aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia
Celem pytania było uzyskanie odpowiedzi na temat aktywności fizycznej dzieci
i młodzieży mających problemy a nadwaga i otyłością.
Wyniki są następujące: uprawia sport lub rekreację fizyczną systematycznie tylko
3 uczniów (4,3%). Uprawia sport lub rekreacje nieregularnie 6 uczniów (8,6%). Rzadko
uprawia sport 42 ankietowanych uczniów (60,0%), natomiast nie uprawia sportu lub rekreacji
sportowej 19 respondentów (27,2%).
W celu uzyskania informacji rodziców na temat aktywności ruchowej ich dzieci
wskazano, aby określili aktywność fizyczną swoich dzieci.
2 rodziców (2,8%) określiło, że ich dziecko uprawia sport systematycznie,
14 rodziców (20,0%) wskazało, że sport jest uprawiany nieregularnie. Rzadko uprawiany
sport lub rekreacja fizyczna jest przez 7 dzieci (10,0%). Nie uprawia sportu ani żadnej
rekreacji sportowej 47 dzieci badanych rodziców (67,2%).
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Poproszono rodziców, aby oni sami ocenili swoją aktywność fizyczną, ruchową.
Na pytanie czy ktoś Państwa uprawia sport?, odpowiedzi ilustrują powyższe tabele.
Nie jesteśmy aktywni ruchowo, takiej odpowiedzi udzieliło 56 rodziców (80,0%), brak czasu
na aktywność fizyczną wskazało 10 rodziców (14,3%). W 3 przypadkach sport uprawia żona
(4,3%) i tylko w 1 przypadku mąż (1,4%).
Analizując wyniki badania ankietowego możemy stwierdzić, że najczęstsze sposoby
spędzania wolnego czasu przez młodzież i dzieci to czas spędzony przy komputerze,
odpowiedziało tak 22 uczniów (31,4%), następnie słuchanie muzyki i oglądanie TV - 20
ankietowanych uczniów (28,5%). Na spotkania z przyjaciółmi i wspólne spacery swój czas
przeznacza 12 osób (17,2%), uprawianie sportu w czasie wolnym preferuje 7 uczniów
(10,0%). Spanie i leżenie wskazało 6 uczniów (8,6%). Najmniej bo tylko 3 uczniów (4,3%)
swój wolny czas wykorzystuje na czytanie książek i czasopism.
Korzystając z kwestionariusza ankiety zadano pytanie rodzicom dotyczące
najczęstszego sposobu spędzania czasu wolnego przez ich dzieci. Najwięcej bo aż 25
rodziców (35,7%) wskazało, że najczęściej ich dziecko spędza czas wolny przy komputerze
korzystając z Internetu lub gra. 15 respondentów (21,4%) wskazało na słuchanie muzyki
i oglądanie TV. Spanie i leżenie określiło 11 rodziców (15,7%). Na spotkania z przyjaciółmi
i spacery swój wolny czas przeznacza 9 uczniów (12,9%). Uprawianie sportu preferowane
jest przez 6 uczniów (8,6%), natomiast czytanie książek wskazuje tylko 4 rodziców (5,7%).
Warunki bytowe w rodzinach uczniów z nadwagą i otyłością
Na sytuację bytową rodziny składają się przede wszystkim warunki ekonomiczne,
materialne i mieszkaniowe. Od niej zależy pozycja społeczna rodziny, stopień zaspokojenia
potrzeb jej członków i warunki rozwoju dzieci i młodzieży. Istotnym elementem sytuacji
bytowej rodziny jest mieszkanie. Sam fakt posiadania przez rodzinę własnego mieszkania
wpływa na atmosferę wychowawcza i zdrowotną panującą w domu. Aby dowiedzieć się,
jakie warunki bytowe maja uczniowie z nadwagą i otyłością, poddano analizie sytuację
mieszkaniową badanych rodzin.
Z 70 ankietowanych uczniów, rodzinę pełną posiada 54 z nich (77,2%).
W 6 przypadkach rodzina jest niepełna, rodzice są rozwiedzeni (8,6%). Zrekonstruowaną
rodzinę (powtórne małżeństwo) posiada 3 badanych uczniów (4,3%). W rodzinie zastępczej
znajduje się 1 ankietowany(1,4%). Natomiast 2 uczniów wychowywanych jest przez ojca
(2,8%) oraz 4 respondentów wychowywanych jest tylko przez matkę (5,7%).
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Badaniu ankietowemu poddano dzietność w rodzinach. Na 70 ankietowanych
rodziców, 1 dziecko posiada 13 z nich (18,6%), 2 dzieci 36 z nich (51,4%). 3 dzieci znajduje
się w 16 rodzinach (22,8%). Natomiast czworo i więcej dzieci znajduje się w 5 rodzinach
(7,2%).
Badanych poproszono o określenie sytuacji mieszkaniowej i bytowej swojej rodziny.
Jako bardzo dobrą określiło 23 uczniów (32,9%), jest dobrze odpowiedziało 20
ankietowanych (28,5%). Na sytuację skromną wskazało 18 respondentów (25,8%), jest ciężko
odpowiedziało 9 uczniów (12,8%).
Na bardzo dobrą sytuację wskazuje 16 rodziców (22,9%), na dobrą 20 rodziców
(28,5%). Jest skromnie - takiej odpowiedzi udzieliło 25 rodziców (35,8%), jest ciężko określiło 9 badanych rodziców (12,8%).
Dyskusja wyników
W krajach rozwiniętych i rozwijających się gwałtownie wzrasta występowanie
otyłości, osiągając już skalę epidemii. Krajem o szczególnie wysokim odsetku ludzi otyłych
są Stany Zjednoczone Ameryki. Na tle świata problem nadwagi i otyłości w Polsce narasta
systematycznie, plasujemy się w czołówce państw dotkniętych epidemią otyłości.
Duża rozmaitość, zwiększona dostępność potraw wysokokalorycznych, zmiana
nawyków żywieniowych, spożywanie wysoko przetworzonych gotowych dań, brak
dyscypliny żywieniowej oraz brak ruchu przyczyniają się do powiększenia liczby dzieci
i młodzieży z nadwagą i otyłością w Polsce26.
Opinie uczniów na temat prawidłowego odżywiania i zdrowego stylu życia są
zróżnicowane. Dane dotyczące wiedzy na temat zdrowego odżywiania są przedstawiają się
następująco:
55,7% uczniów twierdzi, że tak, odżywianie ich jest prawidłowe. Natomiast 31,4%
udzieliło odpowiedzi przeczącej, że nie odżywia się prawidłowo.
Poddano samoocenie sposób odżywiania się uczniów.
Na bardzo zdrowe odżywianie wskazało 20,0% uczniów, do zdecydowanie
niezdrowego odżywiania przyznało się 15,7% ankietowanych.

26

www.nowinylekarskie.ump.edu.pl/uploads/2010/5/397 z dnia 06.02.2015 r.
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Owoców i warzyw nie spożywa w ogóle 20,0% ankietowanych uczniów, natomiast
18,6% badanych wskazało na trzykrotne i więcej spożycie owoców i warzyw.
Do codziennego spożycia słodyczy przyznaje się 38,6% uczniów. Tylko 4,3%
ankietowanych uczniów nie spożywa słodyczy w ogóle.
Niepokojący jest fakt, że aż 75,7% uczniów korzysta z żywności typu Fast Food, tylko
24,35 uczniów nie korzysta z tego typu posiłków.
Badania ankietowe uczniów z nadwagą i otyłością znajdują odzwierciedlenie
w literaturze.
Oblacińska i Jodkowska podają, że wyniki przeprowadzonych w Polsce badań nad
zachowaniami żywieniowymi młodzieży w okresie dojrzewania wskazują na powtarzające się
nieprawidłowości w zakresie odżywiania:
‒

niezbilansowana dieta: z przewaga udziału energii pochodzącej z tłuszczu i produktów
o dużej gęstości energetycznej oraz węglowodanów o wysokim indeksie glikemicznym
z obniżeniem spożycia produktów mlecznych, a także zawierających błonnik owoców
i warzyw oraz gruboziarnistego pieczywa,

‒

nieprawidłowy model żywienia: wyrażający się nieregularnością spożywania posiłków,
wydłużeniem przerw między nimi oraz nie spożywanie śniadań,

‒

podjadanie

zwłaszcza

przekąsek

wysokoenergetycznych

i

słodyczy,

związane

z nieregularnością spożywania głównych posiłków.
Zachowania te w przypadku młodzieży predysponującej genetycznie, w sposób
szczególny zwiększają ryzyko wystąpienia i utrwalenia otyłości27.
Zgodnie z Piramidą Zdrowego Żywienia produkty zbożowe, warzywa i owoce
powinny być spożywane co najmniej 3 – 4 razy w ciągu dnia28.
W badaniu ankietowym uczniów za znajomością i przestrzeganiem Piramidy zdrowego
Żywienia opowiedziało się 72,9% badanych uczniów.
Żywność spożywaną miedzy posiłkami określa się mianem przekąsek – są to np.
słodycze, przekąski np. chipsy, paluszki a także produkty węglowodanowe z dodatkami
(kanapki).
Wyniki badania ankietowego dzieci i młodzieży potwierdzają, że spożywają oni
najczęściej produkty niezdrowe.
27

A. Oblacińska, M. Jodkowska, Sposób Żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w Polsce - badania

ankietowe. Medycyna Wieku Rozwojowego, Warszawa 2000, supl.1 do Nr 3, s. 53.
28

M. Kozłowska-Wojciechowska, Żyjmy w zdrowiu, czyli nowa piramida żywienia, Warszawa 2004, s. 20.

36

Małgorzata Biała, Mirosława Urban, Zbigniew Puchalski, Dorota Kukowska

Do codziennego spożycia chipsów przyznało się 31,4% badanych uczniów.
Tylko 7,2% ankietowanych uczniów nie spożywa w ogóle.
Literatura podaje, że bez kontroli rodzaju spożywanej żywności i jej ilości, łatwo
doprowadzić można do nadmiaru energii w organizmie, a w rezultacie do nadwagi i otyłości.
Najczęściej podjadanie między posiłkami dotyczy dzieci i młodzieży nie spożywającej
śniadania przed wyjściem do szkoły29.
Zalecenia zespołu ekspertów dotyczący aktywności fizycznej dzieci i młodzieży
określają jako pożądany umiarkowany i duży wysiłek fizyczny wykonywany codziennie
przez godzinę a minimalny poziom aktywności jako wysiłek wykonywany co najmniej pół
godziny dziennie30.
Aktywność fizyczna w samoocenie badanych uczniów przedstawia się następująco:
uprawia sport lub rekreację fizyczną systematycznie tylko 4,3% ankietowanych. Za rzadkim
uprawianiem sportu opowiedziało się 60,0% ankietowanych uczniów. Natomiast 27,2%
uczniów nie uprawia sportu ani rekreacji sportowej.
Nie ma czasu na aktywność ruchowa 41,5% ankietowanych uczniów. Codziennie
aktywizuje się ruchowo tylko 5,7% badanych uczniów. Najczęstszą formą scedzania czasu
wolnego wśród dzieci i młodzieży to czas spędzony przed komputerem - 31,4%
ankietowanych to potwierdziło. Słuchanie muzyki i oglądanie TV,wskazało 28,5% badanych
uczniów. Uprawianie czasu w wolnym czasie preferuje tylko 10,0% uczniów.
Wśród najczęściej wymienianych wczesnych skutków otyłości u dzieci i młodzieży
są konsekwencje psychologiczne. Obejmują one obniżone poczucie własnej wartości,
niezadowolenie z życia. Negatywne nastawienie wobec otyłych - dzieci i młodzieży,
może prowadzić do ich dręczenia w formie przezywania, odtrącania, lekceważenia.
Większość respondentów ma wsparcie u rodziców - 28,5%, może liczyć na ich pomoc.
Również wychowawca klasy jest powiernikiem w sprawach trudnych - 21,5%.
Jako powiernikiem swoich trudnych spraw wskazano na pielęgniarkę szkolną - 15,7%.
Zadawalający jest fakt, że rodzice są powiernikami swoich dzieci. Daje to dziecku otyłemu
poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.
Status społeczno – ekonomiczny rodzin, stanowiący kompozycję takich zmiennych
jak: edukacja, standard finansowy czy status zawodowy rodziny, stanowiący ważny czynnik,

29
30

E. Pollit, R. Mathews, Breakfast and cogniton;an integrative summary. Am J Clin Nutr. 2008, s. 804.
J. Charzewska, B. Wajszczyk, E. Chabros, Aktywność fizyczna w Polsce w różnych grupach według wieku i

płci, Warszawa 2006, s. 316.
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wywierają potencjalny wpływ na jakość życia rodziny. Status społeczno – ekonomiczny jest
istotnym czynnikiem różnicującym nie tylko standard życia rodzin, ale także styl ich życia,
postawy rodzicielskie i praktyki wychowawcze31.
Zadano pytanie dotyczące sytuacji mieszkaniowej i bytowej badanych uczniów.
Jako dobrą określiło 32,9%, jest dobrze odpowiedziało 28,55 uczniów, sytuacje skromna
wskazało 25,8, jest ciężko odpowiedziało 12,8% respondentów.
Oczekiwania ze strony rodziców o wysokim statusie społeczno – ekonomicznym są
nieco inne niż w rodzinach, w których status ten jest niższy.
Dzieci i młodzież w rodzinach o wyższym statusie społeczno – ekonomicznym może
sobie

pozwolić

na

stosowanie

odpowiedniej

diety,

uprawianie

drogich

sportów

czy korzystanie z klubów fitness.
Nie można zapominać, że w przypadku nadwagi i otyłości w wieku rozwojowym
ogromne znaczenie mają działania prewencyjne, a także odpowiednio prowadzone edukacja
zdrowotna nastolatków i ich rodzin.
Wnioski
W badaniach przeprowadzonych na potrzeby niniejszej pracy dokonano analizy
wyników badań własnych, która to analiza doprowadziła do stwierdzenia, iż;
1) Uczniowie posiadają przeciętną wiedzę na temat prawidłowego odżywiania.
2) Uczniowie nie dostrzegają związku pomiędzy prawidłowym odżywianiem a zdrowiem
rozwijającego się organizmu.
3) Dzieci i młodzież preferują jedzenie szybkie, typu Fast food.
4) Młodzież nie zwraca większej uwagi na znaczenie ruchu i aktywności fizycznej
w niwelowaniu nadwagi i otyłości potwierdziła się.
5) Sprawność fizyczna dzieci młodzieży otyłej i z nadwaga jest poniżej przeciętnej.
6) Dzieci i młodzież preferują siedzący tryb.
7) Uczniowie otyli mają zróżnicowany stosunek do realizacji obowiązku szkolnego.

31

M. Plopa, Psychologia rodziny: teoria i badania, Kraków 2005, s. 47.
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JAKOŚĆ ŻYCIA KOBIET PO MASTEKTOMII
WOMEN’S LIFE QUALITY AFTER MASTECTOMY
Streszczenie
Rak piersi jest najczęstszym nowotworem występującym u kobiet, który często
wymaga amputacji piersi. Mastektomia jest wielkim przeżyciem dla kobiet i niejednokrotnie
prowadzi do obniżenia jakości życia. Dąży się, aby podejmowane interwencje medyczne nie
tylko leczyły, ale także poprawiały jakość życia pacjentek.
Słowa kluczowe: rak piersi, mastektomia, jakość życia
Summary
Introduction. The breast cancer is the most frequent cancer appearing at women which
in numerous cases requires the mastectomy. The mastectomy is a great experience for women
and many times is leading qualities of life to the decrease. They at present are aspiring taken
medical interventions not only to cure, but also improved the quality of life of patients.
Key words: breast cancer, mastectomy, quality of life
Wstęp

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym występującym u kobiet zarówno
w Polsce, jak i na świecie. Choroba ta stanowi istotny problem nie tylko medyczny ale
i indywidualny chorej kobiety. Pierś jest przez wiele kobiet postrzegana jako atrybut
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kobiecości, atrakcyjności seksualnej i macierzyństwa. Nie dziwi więc fakt, że choroba
atakując pierś, oddziałuje istotnie na czułe punkty powszechnie rozumianej kobiecości.
Amputacja piersi jest zabiegiem okaleczającym, ograniczającym funkcjonowanie
fizyczne, a w szczególności mającą ogromny wpływ na psychiczne i społeczne relacje
interpersonalne. Wpływa na samoocenę i postrzeganie własnej osoby. Kobiety doświadczają
nieprzyjemnych przeżyć dotyczących radzenia sobie z chorobą nowotworową oraz
z zagrożeniem życia.1
Zachowanie chorej po rozpoznaniu nowotworu piersi zależy od jej zdolności
adaptacyjnych do zmieniającej się sytuacji. Reakcje mogą być zróżnicowane i zależne od
wielu emocji, sytuacji rodzinnej, zachowania w obliczu zagrożeń oraz wiedzy na temat
choroby. Może mieć wpływ na samoocenę chorej, a także na jej intymne, rodzinne oraz
społeczne relacje.
Przed zabiegiem pojawia się stres związany z diagnozą, przebiegiem procesu leczenia,
natomiast po zabiegu przeważają dolegliwości somatyczne. Poprawa jakości życia jest
nadrzędnym przesłaniem dzisiejszej chirurgii onkologicznej. Po leczeniu zmienia się obraz
własnego ciała u kobiety. Zmienia się poczucie wartości, obniża się sprawność fizyczna
(ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń ruchomości kończyny górnej i możliwości
wystąpienia wtórnego obrzęku chłonnego), pojawia się też problem jakości życia po operacji.
Najczęstszymi metodami oceny jakości życia są kwestionariusze. Dają one rzetelną wiedzę na
temat subiektywnej oceny jakości życia pacjentek. Metody oceny jakości życia powinny być
integralnym składnikiem rehabilitacji każdego chorego.
Celem pracy była ocena wpływu leczenia chirurgicznego, jakim jest mastektomia,
na jakość życia kobiet.
Zgodnie z obecnie obowiązującą definicją, nowotworem piersi nazywamy grupę
nieprawidłowych komórek rosnących razem w niekontrolowany sposób, które naciekają
i niszczą otaczające zdrowe tkanki. Komórki te tworzą guz. Gdy nowotwór rozwija się
w piersi, nazywamy go rakiem piersi lub rakiem sutka2.Raki gruczołów piersiowych
są najczęściej występującymi nowotworami u kobiet w Europie i Ameryce Południowej.
Polska zaliczana jest do krajów o tzw. średniej zachorowalności.

1

R Tarkowski R., Operacje onkologiczne wykonywane u kobiet chorych na raka piersi, Wydawnictwo Via

Medica, Gdańsk 2007
2

R. Buckman, T. Whittaker, Co trzeba wiedzieć o raku piersi, Warszawa 2001, s. 13.
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Nowotwór piersi jest nowotworem występującym w 99% u kobiet, chociaż zdarzają
się przypadki występowania u mężczyzn. Jest najczęstszym nowotworem złośliwym,
stanowiącym główną przyczynę zgonów u kobiet na całym świecie. Mimo ciągłego postępu
w medycynie zachorowalność i umieralność na nowotwór piersi nie ulega zmniejszeniu,
a ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem3.
Rozpoznanie

raka

jest

zwiastunem

pojawienia

się

znaczących

fizycznych

i psychologicznych problemów dla samej chorej, jak i jej otocznia (rodziny, opiekunów).
Ogólny plan leczenia raka sutka wygląda następująco:


Stopień I (guz 2 cm) -zmodyfikowane radykalne odjęcie sutka wg Pateya lub
operacja oszczędzająca +radioterapia



Stopień II (guz 5cm, małe węzły) – zmodyfikowane radykalne odjęcie sutka
+ radioterapia, ewentualnie także hormonoterapia i chemioterapia.



Stopień III (guz 5 cm, pakiety węzłów) – chemioterapia leczenie promieniami,
operacja, tamoksifen



Stopień

IV

(przerzuty

odlegle)

–

leczenie

objawowe,

tamoksifen,

chemioterapia, leczenie promieniami, proste odcięcie sutka, kastracja,
kortykosteroidy4
Jakość życia kobiet po mastektomii
Sformułowanie „jakość życia” narodziło się w medycynie w latach siedemdziesiątych.
Powstała definicja pojęcia jakości życia w zależności od stanu zdrowia. Jest to „jakość życia
uwarunkowana stanem zdrowia” - HRQL (Heath Related Quality of Life). Pojęcie to
tłumaczy się jako „funkcjonalny efekt choroby i jej leczenia odbierany (przeżywany) przez
pacjenta”. HRQL jest oceną dokonywaną w okresie choroby i leczenia. Na HRQL składają
się 4 elementy: stan fizyczny, sprawność ruchowa, stan psychiczny, sytuacja społeczna
i warunki ekonomiczne.
Pojęcie jakości życia uważa się jako jakość całego bytowania ludzkiego, określa
ludzkie życie, jak również ilość wszystkiego co jest potrzebne do życia. Jest to jakość
warunków mieszkaniowych, jakość warunków pracy, jakość i ilość spożywanych artykułów,
jakość usług, dzięki którym ludzie mogą funkcjonować, aby żyć.
3

D. Stasiałek, M. Kwaśniewska, W. Drygas, Rak sutka – wybrane czynniki ryzyka, prewencja pierwotna,
„Przegląd Lekarski” 2002, 59 (1), s. 26.
4
J. Fibak.; Chirurgia. Repetytorium…op. Cit. S. 162-163
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Odczuwanie jakości życia ma odzwierciedlenie w psychice człowieka. Zjawiska
psychiczne (intelektualne i emocjonalne) mają różny przebieg u każdego, a ich wpływ na
jakość życia warunkuje stopień zadowolenia. Jest to subiektywne odczucie każdego
człowieka i można ją mierzyć według skali porządkowej: jakość niska, jakość średnia, jakość
wysoka5.
Już samo rozpoznanie raka piersi wywołuje u pacjentek silne negatywne reakcje
emocjonalne, którym towarzyszy uczucie lęku, poczucie zagrożenia, niepokoju o swoją
przyszłość. Choroba nowotworowa może przyczynić się do zaburzeń świadomości i depresji.
Amputacja piersi wpływa na proces adaptacji, sprawia iż zmienia się sytuacja życiowa
kobiety i jej spojrzenie na świat. Wszystko to decyduje o samopoczuciu kobiety oraz o jej
stosunkach z bliskimi. Amputacja piersi nie jest dla kobiety inwalidztwem, które wpływa na
jej sytuację zawodową, natomiast jest kalectwem z powodu nieodwracalnego uszkodzenia
ciała.
Często zdarza się, że amputacja piersi wywołuje u kobiet uczucie wstydu przed
partnerem, znajomymi, rodziną ale także obawę przed powrotem do normalnego życia.
Poza tym, należy mastektomia jest okaleczającym i deformującym sylwetkę zabiegiem,
dlatego też kobiety po tym zabiegu, mają problem z zaakceptowaniem samej siebie6.
Kobiety tracą zaufanie do własnego ciała, są przygnębione i przerażone własnym
kalectwem - w ich mniemaniu - niepełnosprawnością. Powoduje to niską samoocenę. Istotną
rolę odgrywa wiek pacjentki poddanej zabiegowi usunięcia gruczołu piersiowego. Ma on
znaczący wpływ na samorealizację kobiet w wielu aspektach życia. Kobietom młodym
trudniej jest pogodzić się z utratą piersi. Obniżona atrakcyjność narusza tożsamość kobiety,
która obawia się odrzucenia przez otoczenie, ze względu na zmianę wyglądu. Obawa przed
niezaakceptowaniem przez społeczeństwo, skutkiem czego jest poczucie odrzucenia
i samotność (wycofanie się z kontaktów międzyludzkich i społecznych).
Amputacja piersi powoduje, że kobiety przybierają nową rolę w życiu. Spowodowane
jest to przez chęć wyzdrowienia, podjęcie leczenia, współpracę z zespołem terapeutycznym.
Diametralnie zmienia się funkcjonowanie w rodzinie. Kobiety po mastektomii tracą zaufanie
do swoich partnerów, nie zwierzają się, ograniczają kontakty seksualnych. Pojawiają się
problemy, dotyczące całej rodziny, wtedy gdy zaburzona jest komunikacja werbalna. Kobiety

5

G. Chojnacka-Szawłowska.: Następstwa psychologiczne nowotworu gruczołu piersiowego i narządów rodnych,
Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskiego, Wrocław 2014, s. 31-42.
6
M. Szewczyk, A. Nowicka, Postępowanie pielęgniarskie w chirurgii raka piersi, Wydawnictwo Termedia,
Poznań 2009, s. 175.
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po amputacji piersi muszą się przystosować do zmienionej sytuacji życiowej. Członkowie
rodziny powinni pomagać osobie chorej, tak aby nie czuła się ona odtrącona przez najbliższe
otoczenie. Pacjentka po zabiegu powinna skupić się wyłącznie na rehabilitacji, na przykład
ćwiczeń usprawniających ruchomość kończyny. Konieczne jest często noszenie biustonosza
z protezą, odpowiadającą prawdziwej piersi.
Formy działalności społecznej kobiet po mastektomii. Klub „Amazonki”
„Amazonki” to kobiety po traumatycznych przejściach, które walczą z groźnym
wrogiem – chorobą nowotworową i jej skutkami.
Świadomość choroby nowotworowej powoduje bowiem szok i przerażenie. Kobiety
nie wierzą lekarzowi, gdy mówi, że rak jest uleczalny. Większość uważa, że tak musi mówić,
w celu uspokojenia pacjentki, ale kobiety często czują się stracone. Tym bardziej nie wierzą
rodzinie, przyjaciołom: - oni udają dla pocieszenia. Jednak inaczej się dzieje, gdy spotkamy
kobietę, która sama przeszła przez to piekło a mimo to żyje, uśmiecha się i normalnie
funkcjonuje. To jej kobieta chora bardziej zaufa, że tak jak ona mama szansę i nadzieję na
wyleczenie i właśnie temu mają służyć nasze spotkania. Kobiety zrzeszone w klubach
Amazonek pragną pokazać, że RAK TO NIE WYROK – wcześnie wykryty jest w 100 %
uleczalny. Szanse wyleczenia można zwiększyć poprzez szeroko rozumianą profilaktykę.
Amazonki to stowarzyszenie, które nie prowadzi działalności gospodarczej, nie
zarabia na swoje utrzymanie ale działa na rzecz mieszkańców danego miasta. Można tam
uzyskać informacje o możliwości badań profilaktycznych, konieczności ich przeprowadzania,
możliwościach i potrzebie prowadzenia różnych form rehabilitacji.
Większość klubów ma swoje strony internetowe. To na nich pojawiają się materiały
dotyczące ich działalności.
Zadania i działania „Amazonek” skupiają się gównie na wspieraniu psychicznym
i niesieniu pomocy kobietom po mastektomii.
Zadania i działania klubu obejmują: prowadzenie spotkań ochotnicze, dbanie o ruch
i sprawność fizyczną kobiet po amputacji piersi dzięki rehabilitacji ruchowej prowadzonej
w Klubie, organizowanie spotkań psychoterapeutycznych, prowadzonych indywidualnie
lub grupowo, udzielanie wszelkich informacji na temat protez i ubioru, prowadzenie
i wydawanie materiałów dostępnych dla kobiet po zabiegu, nagłaśnianie działalności,
wprowadzenie i zapoznanie społeczeństwa z problematyką klubu kobiet po amputacji piersi,
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przedstawianie

wczesnych

metod

zapobiegania

i

wykrywania,

następnie

leczenia

i rehabilitacji, jednoczenie się przy organizacji spotkań kulturowych, imprez turystycznych7.
Członkiniami klubu są głównie kobiety, bogate w przykre doświadczenia związane
z chorobą. Ochotniczki te ofiarują swoją bezinteresowną pomoc, chętnie przekazują cenne
wskazówki pacjentkom, tak aby ich powrót do normalnego życia był krótszy i łatwiejszy.
Klub zajmuje się opracowywaniem poradników i instruktaży dla kobiet po
mastektomii. Dzięki ich staraniom powstały specjalistyczne sklepy dla kobiet po mastektomii.
Bycie członkinią klubu jest pozytywnym działaniem, w kierunku odnalezienia utraconej drogi
w życiu8.
Cel badań
Głównym celem badań w niniejszej pracy było zbadanie czy zabieg mastektomii miał
wpływ na jakość życia badanych kobiet. Analizie poddano następujące obszary jakości życia:
ogólną jakość życia, funkcjonowanie przed i po zabiegu mastektomii, stopień edukacji
pacjentek, funkcjonowanie w życiu codziennym.
Główny problem badawczy pracy sformułowano w formie pytania: Czy zabieg
mastektomii miał wpływ na jakość życia badanych kobiet?
Metody, techniki i narzędzia badawcze
Dla zrealizowania celów badawczych w niniejszej pracy posłużono się metodą
sondażu diagnostycznego (ankietowego). Jako podstawową technikę badawczą wybrano
ankietę, która stanowi pewną odmianę wywiadu i polega na tym, iż respondent, ankietowany
samodzielnie wypełnia przygotowany kwestionariusz9.
Dla celów badawczych skonstruowano anonimowy kwestionariusz ankiety zawierający
28 pytań.

7

A.K. Mika:,,Po odjęciu piersi" Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2005, str. 32.
T. Wysocka – Bobryk, M. Procner, H. Tchórewska.:,,Hierarchia wartości i obraz płci psychologicznej
w grupach kobiet chorych na nowotwory złośliwe piersi i układu chłonnego" Psychoonkologia Nr 9, lipiecgrudzień, Zakład Rehabilitacji Centrum Onkologii-Instytutu, Warszawa 2001 s. 41-48.
9
Pilch T. Bauman T., ; Metody badań pedagogicznych. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001,
Ibidem, s.43.
8
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Charakterystyka grupy badawczej oraz organizacja i teren badań
Badania przeprowadzone zostały w,,Klubie Amazonek”, w Wyszkowie w oparciu
o anonimowy kwestionariusz ankietowy jakości życia.
Odbywały się one w warunkach optymalnych dla respondentek. Poprzedzone były
bezpośrednim instruktażem dotyczącym sposobu wypełniania ankiety. Ponadto członkinie
Klubu poinformowane zostały, że ankieta jest anonimowa, uzyskane dane będą uogólnione,
posłużą wyłącznie do pracy naukowej. Po nawiązaniu i zapoznaniu z członkiniami klubu
respondenci przystąpili do wypełniania kwestionariusza.
Wybrano stowarzyszenie „Amazonek”, ponieważ misją im przyświecającą jest
głównie pomoc kobietom dotkniętym rakiem piersi i mastektomią. Prowadzone przez te kluby
działania mają na celu szeroko rozumiane wsparcie kobiet po nowotworze piersi
(przed, w trakcie i po operacji).
Badania wykonano w okresie od stycznia do marca 2016 r.
Analiza wyników uzyskanych z badań
W badaniu wzięło udział 36 kobiet. Wiek badanych mieścił się w przedziale od 26 do
powyżej 55 lat. Najliczniejszą grupę stanowiły kobiety w przedziale wiekowym 50–59 lat,
stanowiąc 51,4% ogółu badanych, najmniej liczną grupę stanowiły kobiety w przedziale
wiekowym 40–49 lat.
Jak wynikło z przeprowadzonych badań, większość kobiet, biorących udział w badaniach
- 22 - posiadała wykształcenie średnie, wykształcenie wyższe posiadało 8 osób a 6
respondentek miało wykształcenie zawodowe. Nie odnotowano osób z wykształceniem
podstawowym czy gimnazjalnym.
Z analizy danych wynika, że 15 badanych kobiet pochodziło z dużych miasta powyżej
100 tys. mieszkańców, 12 z miast poniżej 100 tys. mieszkańców i tylko 9 respondentek
wskazało na wieś, jako miejsce swojego zamieszkania.
31 kobiet biorących udział w badaniach udzieliło odpowiedzi iż posiada dzieci, a tylko 5
respondentek deklarowało brak potomstwa.
Większość badanych kobiet, posiada dwójkę dzieci (17 kobiet), 8 respondentek ma tylko
jedno dziecko, 4 badane posiadają 3 dzieci tylko 2 badane mają więcej niż 3 dzieci.
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Badania wskazały, że 12 respondentek była zdania, iż świadomość kobiet w Polsce na
temat raka piersi jest dobra i prawie tyle samo, bo 10 uznało, że świadomość ta kształtuje się
na poziomie przeciętnym. Z kolei - 6 ankietowanych Pań uznała, że świadomość kobiet na
temat raka piersi jest bardzo dobra i tyle samo – że stwierdziło, że zupełnie zła. Poza tym 2
respondentki przyznały, że nie wiedzą jaka jest świadomość kobiet na temat raka piersi.
Większość ankietowanych, 16 kobiet, jak pokazały wyniki, swój stan wiedzy na temat
raka piersi ocenia na dobry, 11 – na bardzo dobry, 6 jako przeciętny. Nisko swój poziom
wiedzy oceniły 2 ankietowane, tylko 1 spośród badanych nie potrafiła ocenić swojego stanu
wiedzy
Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badań stwierdzono, że największa
grupa respondentek (17 osób) miała wykonany zabieg mastektomii w okresie od 1 do 5 lat
wstecz, powyżej 6-10 lat temu – 12 kobiet, powyżej 10 lat – 4 badane. Tylko 2 ankietowane
były poddanych zabiegowi mastektomii niespełna 1 rok temu i tylko u 1 ankietowanej nie
upłynął nawet rok czasu od zbiegu.
Jak pokazały wyniki większość respondentek – 34 osoby brały udział w badaniach
profilaktycznych wczesnego wykrywania raka piersi. Większość z nich – 13 kobiet poddała
się badaniu mammograficznemu piersi, 12 – miało wykonane usg piersi, 9 – obydwa
wymienione badania. Tylko 2 osoby nie brały udziału w badaniach profilaktycznych
wczesnego wykrywania raka piersi.
W czasie analizy badań okazało się, iż 16 badanych kobiet przyznało, że ich lekarz
ginekolog nigdy nie prowadził rozmowy na temat samobadania piersi. A 20 respondentek
było uświadomionych przez lekarza na ten temat.
Znaczna część kobiet zadeklarowała, że wykonywała samobadanie piersi tylko
czasami (13 kobiet), 4 z badanych kobiet twierdziło, że robi to co miesiąc i aż 10
z respondentek przyznało, że w ogóle nie wykonywało samobadania piersi. Pozostałe kobiety
przyznały, że przeprowadzały samobadanie raz na pół roku (6 kobiet), a raz w roku
3 respondentki.
Najczęściej, respondentki poddawały się badaniu mammografii (13 badanych) i usg
piersi (12 badanych). Tylko 2 ankietowane nie robiły żadnych badań piersi a 9 miała
wykonaną mammografię i usg piersi.
Dane wskazują, że najliczniejsza grupa respondentek (14 kobiet) stwierdziła,
że dotarły do nich ulotki dotyczące raka piersi. Dość liczna grupa (13 kobiet) zapoznała się
z kampanią społeczna dotyczącą raka piersi poprzez spoty reklamowe w TV, 10 osób
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z książek i prasy medycznej, 9 z badanych kobiet poprzez reklamy. Zaproszenia na badania
otrzymało 8 kobiet, a 4 badane informacje na temat raka piersi znalazły w czasopismach
kobiecych oraz ogłoszeniach zamieszczonych w przychodni. Tylko 6 z respondentek
twierdziło nie spotkało się z żadnymi materiałami kampanii społecznej odnośnie raka piersi.
Z przeprowadzonych badań wynika, że 12 spośród badanych kobiet przyznało, że nie
znało żadnego z czynników ryzyka wpływających na zachorowalność na raka piersi przed
chorobą.
Najliczniejsza grupa respondentek (24 kobiety) stwierdziło, że pierwszym objawem
zaobserwowanym przed udaniem się do lekarza był wyczuwalny guzek podczas samobadania
piersi. Natomiast 5 respondentek stwierdziło, że przed udaniem do lekarza zaobserwowało
wklęsłość i stwardnienie skóry piersi i tyle samo kobiet zaobserwowało zmiany skórne
brodawki. Tylko 2 respondentki przyznały, iż to wyciek i krwawienie z brodawki wpłynęło na
ich decyzję o udaniu się do lekarza.
Jak wynika z danych u większości respondentek (16 kobiet), raka piersi potwierdziła
biopsja guzka, u 10 kobiet – mammografia, u 8 kobiet usg piersi u pozostałych 2 kobiet
badania przesiewowe.
Według ankietowanych: 19 kobiet wskazało, że reakcją na informację o chorobie
nowotworowej był tzw. szok diagnostyczny wyrażający się zaprzeczeniem choroby
i jednocześnie „niedowierzaniem”. Chęć podjęcia jak najszybszej terapii pojawiła się
w wypowiedziach 9 kobiet. Konieczność wdrożenia leczenia zespołu depresyjnego
odnotowano w przypadku 3 kobiet, gdyż badane nie potrafiły przejawiać jakichkolwiek
działań. Jedynie 3 kobiety zdecydowały się wypełniać każdą wolną chwilę pracą,
a 2 z badanych wymieniało „obojętność” na postawioną diagnozę
Dane pokazują, że większość ankietowanych kobiet (18), wiedzę na temat metod
leczenia raka piersi czerpało od lekarza, 12 korzystając z Internetu, 11 od pielęgniarki,
8 z ankietowanych pozyskiwało informacje od innych chorych i znajomych a 6 kobiet
z książek medycznych.
Jak można było stwierdzić, na wybór metody leczenia chirurgicznego - jakim jest
mastektomia, u 11 badanych kobiet, miał lekarz (chirurg). Dla 13 spośród badanych kobiet,
była to samodzielna decyzja dla 10 badanych duży wpływ na decyzję o leczeniu miała
rodzina. Tylko 2 spośród ankietowanych podały, że na decyzję o leczeniu miały wpływ inne
czynniki, jednak nie wymieniły ich w ankiecie.
Z badań wynika, że wśród respondentek, po wykonaniu zabiegu mastektomii,
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najbardziej odczuwalna była obawa dalszych problemów zdrowotnych – tak odpowiedziało
12 kobiet. 9 z badanych kobiet obawiała się ograniczenia sprawności fizycznej, 7 – braku
akceptacji ze strony środowiska, 6 – braku akceptacji ze strony rodziny a 2 respondentki
czuły obawę, że nie będą mogły zaakceptować siebie samej.
Jak się okazało, większość respondentek (22) uznała, że przed zabiegiem mastektomii
otrzymała wyczerpująco dużo informacji na temat samego zabiegu i jego ewentualnych
powikłań. Natomiast 14 badanych kobiet twierdziło, że nie otrzymało wystarczających
informacji.
Zdecydowana większość respondentek – 24 badane kobiety przyznały, iż po operacji
miały odczucia depresyjno-lękowe. Tylko 12 kobiet było odmiennego zdania.
Większość ankietowanych kobiet (13) przyznała, że najbardziej dokuczliwy problem
sfery psychicznej po operacji dotyczył lęku, dla 8 kobiet – rozbicie wewnętrzne, 7 przyznało
z ankietowanych zamknęło się w sobie, 5 kobiet odczuwało drażliwość a 3 z nich – problemy
z koncentracją.
Wyniki pokazały, iż zdecydowana większość respondentek – 26 kobiet, przyznała
iż nie korzystała ze wsparcia psychologia, psychoterapeuty przed zabiegiem mastektomii.
Z pomocy takiej skorzystało tylko 10 kobiet.
Większość respondentek – 28 kobiet, było edukowanych w zakresie dalszego
postępowania po zabiegu mastektomii. Tylko 8 z nich nie otrzymało takiej edukacji
Jak pokazały badania, większość ankietowanych (24 kobiety) była informowana
o możliwości wykonania zabiegu rekonstrukcji piersi, natomiast 12 respondentek, przyznało,
że nie uzyskało takiej informacji.
Jak wynika z danych, wszystkie respondentki wskazały jako instytucje zajmująca się
edukacją kobiet po mastektomii Klub „Amazonek”. Pozostałe wymieniane instytucje to tj.
Kampania „Różowa Wstążka” – 10 osób, Polski Komitet Zwalczania Raka – 6 osób, Polska
Unia Onkologii – 3 osoby. Jedna z badanych kobiet wskazała na „Ogród Nadziei”.
Wyniki pokazują, że 25 badanych kobiet korzystało z grup wsparcia dla kobiet
chorych na raka piersi, 11 – udzieliło negatywnej odpowiedzi.
28 respondentek z zaleceń po zabiegu mastektomii, najbardziej przestrzega
konieczności regularnych wizyt kontrolnych. Równie ważna w mniemaniu większości
respondentek jest: rehabilitacja (23 kobiety), ćwiczenia (18 kobiet), dbałość o prawidłowe
ułożenie kończyny (18 kobiet) oraz odpowiednie odżywianie (8 kobiet). Jedna z respondentek
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wskazała, iż wykonuje samobadanie pozostałej piersi. Tylko 1 z respondentek przyznała,
że nie przestrzega żadnych z wymienionych zaleceń.
Wyniki pokazały, że po operacji 10 ankietowanych kobiet miało największe problemy
z dźwiganiem ciężkich rzeczy, dla 9 problem stanowiło wejście po schodach, dla 8 –
ubieranie się. Problemy z jedzeniem i ze snem miało 6 kobiet, jedna spośród ankietowanych
kobiet uskarżała się na szybkie męczenie. Tylko jedna z ankietowanych nie zgłaszała żadnych
problemów.
Z badań wynika, iż dla 19 kobiet utrata piersi miała wpływ na poczucie kobiecości
a 17 zaprzeczyło takiemu stwierdzeniu
Zdecydowana większość ankietowanych kobiet przyznała (26 kobiet) – że nie ma
problemów z akceptacją swojej nagości, tylko 10 kobiet nie akceptuje swojej nagości po
zabiegu mastektomii
Jak pokazały wyniki zabieg mastektomii nie przyczynił się do unikania kontaktów
seksualnych. Dla 10 ankietowanych zabieg mastektomii miał wpływ na ich pożycie
seksualne, 3 z ankietowanych nie miała zdania w tej kwestii.
Większość respondentek (12), jak pokazały wyniki do pełnej sprawności po zabiegu
mastektomii powróciła po około pół roku, 8 kobiet – po około roku, 6 przyznała, iż nadal nie
wróciła do pełnej sprawności. Dla 5 respondentek powrót do pełnej sprawności zajął więcej
niż rok i równie dla 5 kobiet około miesiąca.
Większość ankietowanych kobiet (28) odpowiedziała, że zabieg mastektomii miał
wpływ na jakość ich życia, tylko 4 respondentki były odmiennego zdania.
Jak wynika z danych, najliczniejsza grupa badanych (17 kobiet) oceniła dobrze jakość
swojego życia po zabiegu. Mniej liczna grupa (14 kobiet) oceniła jakość życia przeciętnie,
2 kobiety - źle, natomiast 3 osoby bardzo dobrze. Żadna z ankietowanych kobiet, nie oceniła
jakości swojego życia jako bardzo złej.
Wnioski i podsumowanie
Ocena jakości życia daje informacje o wpływie samej choroby oraz efektów jej
leczenia na różne dziedziny życia chorych osób. We współczesnym leczeniu onkologicznym
jakość życia jest jednym z głównych wyznaczników sukcesu leczenia raka.
W badaniu brało udział 36 kobiet, większość stanowiły kobiety w przedziale
wiekowym od 50 do 55 lat. Z analizy danych wynika, że 15 badanych kobiet pochodziło
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z dużych miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, 12 z miast poniżej 100 tys. mieszkańców
i tylko 9 respondentek wskazało na wieś, jako miejsce swojego zamieszkania. 31 kobiet
biorących udział w badaniach udzieliło odpowiedzi iż posiada dzieci, a tylko 5 respondentek
deklarowało brak potomstwa.
Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badań stwierdzono, że największa
grupa respondentek (17 osób) miała wykonany zabieg mastektomii w okresie od 1 do 5 lat
wstecz, powyżej 6-10 lat temu – 12 kobiet, powyżej 10 lat – 4 badane. Tylko 2 ankietowane
były poddanych zabiegowi mastektomii niespełna 1 rok temu i tylko u 1 ankietowanej nie
upłynął nawet rok czasu od zbiegu.
Celem pracy była ocena jakości życia kobiet po doszczętnym leczeniu raka sutka.
Założono, że choroba, jej leczenie oraz następstwa mogą być przyczyną obniżenia jakości
życia.
Na podstawie analizy wyników tych badań można odpowiedzieć na postawione
w pracy problemy badawcze. Weryfikacja tych problemów poprzez badania empiryczne
pozwoliła na postawienie następujących wniosków:
1. Większość respondentek brała udział w badaniach profilaktycznych wczesnego
wykrywania raka piersi. Jak pokazały wyniki badań własnych, większość
respondentek – 34 osoby brały udział w badaniach profilaktycznych wczesnego
wykrywania raka piersi. Najczęściej wykonywanym badaniem była mammografia
piersi oraz usg piersi. Tylko 2 kobiety spośród badanych nie brały udziału
w badaniach profilaktycznych wczesnego wykrywania raka piersi.
2. Najczęściej

reakcją

na

postawioną

diagnozę

był

szok

diagnostyczny.

Dla większości ankietowanych kobiet (19) - reakcją na postawioną diagnozę był
szok diagnostyczny, dla 9 kobiet chęć podjęcia jak najszybciej terapii, dla 3
postawiona diagnoza wpłynęła na wypełnienie każdej chwili pracą a w przypadku
innych 3 kobiet – zaistniała konieczność leczenia zespołu depresyjnego.
Najliczniejsza

grupa

respondentek

stwierdziła,

że

pierwszym

objawem

zaobserwowanym przed udaniem się do lekarza był wyczuwalny guzek podczas
samobadania piersi.
3. Na pytanie: „Który problem sfery psychicznej był najbardziej dokuczliwy dla
respondentek i czy korzystały ze wsparcia psychologa lub innych grup wsparcia
dla kobiet chorych na raka?” – respondentki odpowiadały, iż główne obawy po
wykonaniu zabiegu mastektomii, dotyczyły dalszych problemów zdrowotnych
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oraz ograniczenia sprawności fizycznej. Większość ankietowanych kobiet – bo aż
24, miały po operacji odczucia depresyjno-lękowe. Problemy sfery psychicznej
najbardziej dokuczliwe dla respondentek po operacji to: lęk, rozbicie wewnętrzne
i zamknięcie się w sobie. Większość kobiet nie korzystała ze wsparcia psychologa.
Największy problem w codziennym funkcjonowaniu po operacji dotyczył według
ankietowanych kobiet dźwigania, wchodzenia po schodach, ubierania się.
Wszystkie respondentki wskazały jako instytucje zajmująca się edukacją kobiet po
mastektomii Klub „Amazonek”.
4. Większość ankietowanych kobiet – 28 z badanych, była zdania, że zabieg
mastektomii miał wpływ na jakość ich życia. Przy czym 17 spośród respondentek,
oceniała jakość swojego życia jako dobrą, 14 – przeciętną, tylko 3 kobiety oceniły
ją jako bardzo dobrą.
Większość pacjentek uznała, że mastektomia stanowi dla nich silny uraz i ma wpływ
na ich poczucie kobiecości. Mimo to jednak, większość kobiet (26) odpowiedziała,
iż akceptuje swoją nagość i nie unika kontaktów seksualnych. Jak pokazują wynik badań
własnych wiedzę na temat metod leczenia raka piersi respondentki w głównej mierze czerpały
od lekarza, z Internetu, od pielęgniarki, 8 z ankietowanych pozyskiwało informacje od innych
chorych i znajomych a 6 kobiet z książek medycznych.
Zaleceniami, najbardziej przestrzeganymi przez respondentki po zabiegu mastektomii,
jest konieczność regularnych wizyt kontrolnych. Równie ważna w mniemaniu większości
respondentek jest: rehabilitacja, ćwiczenia, dbałość o prawidłowe ułożenie kończyny
oraz odpowiednie odżywianie. Jedna z respondentek wskazała, iż wykonuje samobadanie
pozostałej piersi. Tylko 1 z respondentek przyznała, że nie przestrzega żadnych
z wymienionych zaleceń.
Nowotwór piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym występującym u kobiet.
Systematyczne badania kontrolne, samokontrola i konsultowanie z lekarzem onkologiem
wszystkich niepokojących objawów, dają szansę na wczesne wykrycie choroby.
We wczesnym stadium można uniknąć amputacji piersi, a choroba może być wyleczona.
Niestety choroba nowotworowa piersi wciąż jest rozpoznawana zbyt późno, dlatego
też leczenie jej bywa bardzo drastyczne, obciążające organizm psychicznie i fizycznie.
Nadal w wielu przypadkach konieczne jest przeprowadzenie zabiegów usunięcia piersi wraz
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z regionalnymi węzłami chłonnymi. Zabiegi mastektomii budzą lęk i obawy pacjentek
z samym zabiegiem, a także dalszym leczeniem, powikłaniami i opieką10.
Kobieta dotknięta chorobą nowotworową sutka, co często wiąże się z amputacją
piersi, staje przed koniecznością przewartościowania swojego życia. Pacjentki powinny być
objęte odpowiednim wsparciem, krąg najbliższych osób powinien pozytywnie wpływać na
psychikę. W tak trudnych momentach, gdy dowiadują się o chorobie, konsekwencjach
związanych z życiem po amputacji piersi, pojawia się problem obniżonej jakości życia11.
Obraz własnego wizerunku jest podstawowym wyznacznikiem osobowości,
która przekształca się wraz z problemami, ma on wpływ na stan wewnętrzny organizmu,
fizyczne i psychiczne właściwości, ocenę swoich możliwości. Bolesna przeszłość, związana
z długotrwałym leczeniem, jest dla kobiety trudną sytuacją, która prowadzi do naruszenia
obrazu własnej osoby i obniżeniem samooceny, a w konsekwencji do dezintegracyjnych
zaburzeń osobowości i alienacji od otoczenia.
Choroba przewlekła zaburza prawidłowe funkcjonowanie człowieka, zarówno
w sferze biologicznej, psychicznej, społecznej oraz duchowej. Pacjentki powinny być objęte
odpowiednim wsparciem, krąg najbliższych osób powinien pozytywnie wpływać na psychikę.
W tak trudnych momentach, gdy dowiadują się o chorobie, konsekwencjach związanych
z życiem po amputacji piersi, pojawia się problem obniżonej jakości życia.
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JAKOŚĆ ŻYCIA KOBIET Z OSTEOPOROZĄ
W OKRESIE POMENOPAUZALNYM
LIFE QUALITY OF WOMEN
WITH POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS

Streszczenie
Menopauza jest fizjologicznym okresem w życiu kobiety i pomimo, że ten stan nie jest
chorobą, to może mieć wpływ na jakość życia kobiety. Ponieważ osteoporoza jest chorobą
przede wszystkim ludzi starszych i kobiet po menopauzie. W pracy podjęto także próbę
przedstawienia patogenezy, objawów oraz najistotniejszych czynników wpływających na
rozwój osteoporozy pomenopauzalnej.
Słowa kluczowe: menopauza, jakość życia, osteoporoza
Summary
Introduction. Menopause is a physiological process in every woman’s life, and even
though it is not a disease, it can considerably affect its quality. As osteoporosis predominantly
affects the elderly and postmenopausal women. This article is an attempt to present the
pathogenesis, manifestations and crucial factors affecting the development of the
postmenopausal.
Key words: menopause, quality of life, osteoporosis
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Wstęp
Jakość życia to indywidualne odczucie pozycji życiowej w kontekście systemu
wartości i kultury, które dotyczą relacji między oczekiwanymi celami i przyjętymi
standardami.

Tak

zdefiniowana

jakość

życia

obejmuje

stan

zdrowia

fizycznego

i psychicznego, poziom niezależności rozumiany jako poczucie wolności oraz kondycję
stosunków społecznych. Menopauza powoduje obniżenie jakości życia kobiet, szczególnie
w sferze psychicznej, seksualnej i fizycznej, co jest spowodowane zmianami w organizmie
kobiety oraz pojawiającymi się dolegliwościami. I chociaż nie jest chorobą i nie pojawia się
nagle w życiu kobiety, to jednak jest traktowana jako zakończenie pewnego etapu życia
i przejście do kolejnego. Wielu kobietom trudno jest się pogodzić z nową sytuacją
i zaaprobować nie tylko odczuwalne ale i widoczne zmiany zachodzące w jej organizmie.
W wyniku niedoboru hormonów a także postępującego wieku, kobieta zostaje narażona na
wiele chorób i związanych z nimi dolegliwościami1.
W licznych badaniach prezentowanych w literaturze przedmiotu wykazano
niekorzystny wpływ menopauzy i jej objawów na jakość życia kobiety zwłaszcza w sferze
psychospołecznej, fizycznej i seksualnej. Zaobserwowano, że postrzeganie i odbieranie
objawów menopauzy przez same kobiety jest bardzo zróżnicowane. Z menopauzą ściśle
wiąże się występowanie osteoporozy. Predyspozycją do rozwoju tej choroby u kobiet
będących w tym okresie życia jest niedobór estrogenów. Zwiększona resorpcja kości
związana z wiekiem i brakiem działania estrogenów prowadzi do wzrostu stężenia wapnia
w surowicy krwi. Estrogeny mają bezpośredni wpływ na metabolizm kości, hamują
aktywność osteoklastów i pobudzają osteoblasty do produkcji białek. Estrogeny hamują
resorpcję kości również poprzez wpływ na wydzielanie kalcytoniny. Głównym zagrożeniem
związanym z osteoporozą są złamania szyjki kości udowej, trzonów kręgów kręgosłupa oraz
nasady dalszej części kości promieniowej. Zła mania trzonów kręgów kręgosłupa często
powodu ją ostre dolegliwości bólowe pleców i za burza ją sprawność funkcjonalną. Ryzyko
złamania rośnie wraz ze zmniejszaniem się masy kostnej. Złamania w przebiegu osteoporozy
są coraz większym problemem, z epidemiologicznego punktu widzenia najpoważniejsze są
złamania osteoporotyczne bliższego odcinka kości udowej.

1
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Wraz z intensywnym rozwojem badań nad jakością życia w naukach o zdrowiu,
jak i w naukach medycznych pojawia się między innymi potrzeba oceny ja kości życia
chorych z osteoporozą.
Menopauza, klimakterium – ujęcie definicyjne
Termin menopauza pochodzi od greckiego – men-miesiąc, pausis-przerwa, oznacza
ustanie prawidłowego krwawienia miesiączkowego w życiu kobiety. Menopauza określana
jest jako „ostatnie krwawienie miesiączkowe, po którym miesiączka nie występuje przez 12
miesięcy oraz nie stwierdza się żadnych patologicznych przyczyn tego stanu”2. Menopauza
przypada najczęściej na okres między 45-50 r.ż. kobiety3. Zaś okres okołomenopauzalny,
inaczej perimenopauza „obejmuje kilka lat poprzedzających menopauzę oraz co najmniej
12 miesięcy po menopauzie”
Należy podkreślić, iż menopauza nie jest chorobą. To naturalny etap w życiu kobiety,
kiedy przestaje ona miesiączkować. Następuje stopniowe wygaszanie funkcji hormonalnej
jajników, jest to naturalne zakończenie okresu rozrodczego. Każda kobieta mniej więcej
po czterdziestym roku życia zaczyna odczuwać zachodzące w swoim organizmie zmiany.
Według definicji WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, menopauza to ostateczne
ustanie miesiączkowania w wyniku utraty aktywności pęcherzykowej jajników, po którym
przez okres 12 miesięcy nie wystąpiło już żadne krwawienie. Występuje zwykle u kobiet
między 44. a 56. rokiem życia. Badania pokazują, że objawy zbliżającej się menopauzy
zaczynają się średnio około 47. roku życia i trwają około 4 lat. Przebieg menopauzy jest
zwykle uwarunkowany dziedzicznie: kobieta często przekwita w tym samym wieku co jej
matka.
W Polsce termin menopauza (menopausa, climacterium, climax) naprzemiennie
stosowany jest z określeniami: przekwitanie i klimakterium. Jest to prawidłowe, jeżeli
odniesiemy się do objawów, jakie towarzyszą kobietom podczas zmian hormonalnych, jednak
należy pamiętać, że w przypadku terminologii medycznej, menopauza oznacza ostatnią
miesiączkę.

2

R. Słopień, A. Warenik-Szymankiewicz, Przekwitanie. [w:] Położnictwo i Ginekologia. G. Bręborowicz (red)
Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2008, s. 716-720.
3
J. Kowalczyk-Nowakowska, E. Dmoch-Gajzlerska, Zagrożenia osteoporozą w wieku około menopauzalnym,
Położnictwo Nauka Praktyka, 2009 2 (6), s. 12-17.
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Osteoporoza u kobiet w okresie pomenopauzalnym
1. Osteoporoza pomenopauzalna
Osteoporoza zaliczana jest od chorób cywilizacyjnych. Według Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO – World Health Organization) osteoporoza jest to uogólniona choroba
metaboliczna kości, która charakteryzuje się niską masą kostną, upośledzoną budową kości,
a w konsekwencji zwiększoną ich łamliwością i podatnością na złamania. Osteoporoza
najczęściej występuje u kobiet po menopauzie ale zdarza się także w innych fazach życia
kobiet oraz u mężczyzn4.
Kości stanowią szkielet budujący konstrukcję dla całego ciała. Spełniają kilka bardzo
ważnych dla organizmu funkcji. Są głównym magazynem i źródłem minerałów np. wapnia –
99% wapnia w organizmie zmagazynowane jest w kościach oraz fosforu. Szpik kostny
znajdujący się w kościach bierze udział w produkcji komórek krwi.
Kość wbrew pozorom jest żywą tkanką, w której przez całe życie człowieka toczą się
procesy tworzenia i niszczenia. Najintensywniejsze procesy zachodzą w okresie wzrostu
i dojrzewania. Wówczas przewagę mają procesy modelacji kości co pozwala osiągnąć im
odpowiednią wielkość, masę i kształt. Masa tkanki kostnej zmienia się wraz z wiekiem.
Jej ilość zwiększa się w ciągu pierwszych 20 lat życia i osiąga maksimum ok. 30.-35. r. ż.
Następnie rozpoczyna się okres stopniowego i powolnego zmniejszania się masy kostnej5.
U mężczyzn przebiega ona równomiernie przez całe życie, natomiast u kobiet wzrasta
gwałtownie po okresie menopauzy. Najczęściej pierwszym objawem osteoporozy są złamania
nadgarstka, trzonów kręgowych oraz szyjki kości udowej6.
Osteoporoza jest chorobą szkieletu prowadzącą do złamań kości, które mogą wystąpić
nawet po niewielkim urazie (są to tak zwane złamania osteoporotyczne). Najczęściej dotyczą
kręgosłupa, kości przedramienia i szyjki kości udowej, ale mogą wystąpić również w innych
lokalizacjach. Nadmierna podatność kości na uszkodzenie w osteoporozie wynika
ze zmniejszenia gęstości mineralnej kości i zaburzenia jej struktury i jakości.
Osteoporozy dzieli się na pierwotne, czyli samoistne oraz wtórne, spowodowane
innymi jednostkami chorobowymi upośledzającymi metabolizm kostny. Postacie pierwotne
można podzielić na miejscowe i uogólnione. Osteoporozę uogólnioną dzieli się na: pierwotną
4

K. Łagoda, Opieka pielęgniarska nad pacjentem z osteoporozą, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2011, s. 472.
5
K. Budzińska, Wpływ starzenia się organizmu na biologię mięśni szkieletowych, Gerontologia 2005,
(13) s. 1–7
6
J. Daniluk, G. Jurkowska, Zarys chorób wewnętrznych, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2005, s. 120.
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(80% przypadków) i wtórną (20% przypadków). Osteoporozy pierwotne dzieli się na:
idiopatyczne (młodzieńcza, dorosłych) i osteoporozy inwolucyjne, w których wyróżnia się
dwa typy: typ I — osteoporoza pomenopauzalna (80%) i typ II - osteoporoza starcza (20%)7.
Najczęściej występuje osteoporoza pierwotna, która rozwija się w wyniku starzenia
się układu szkieletowego. Rozwija się u kobiet po menopauzie oraz u mężczyzn w podeszłym
wieku. Utrata gęstości mineralnej kości jest nieuchronnym procesem związanym z wiekiem,
rozpoczynającym się już około 40. roku życia u kobiet i 45. roku życia u mężczyzn. Istnieje
jednak wiele czynników, które mogą przyspieszyć jej przebieg.
Osteoporoza pomenopauzalna (typ I) powstaje na skutek spadku stężenia
estrogenów na skutek wygaśnięcia czynności hormonalnej jajników. Estrogeny w znaczny
sposób hamują resorpcję kości poprze hamowanie aktywności resorpcyjnej osteoklastów.
Tym co charakteryzuje osteoporozę pomenopauzalną, to utrata masy kostnej – głównie kości
beleczkowej, gąbczastej kręgów, żeber i dystalnych części kości promieniowej8.
Osteoporoza starcza (typ II) ma związek ze spadkiem syntezy aktywnego metabolitu
witaminy D, upośledzone jest wchłanianie wapnia z jelit. Charakterystyczna dla osteoporozy
starczej jest utrata masy kostnej zarówno kości beleczkowej jak i korowej. Występuje dużą
częstość złamań w obrębie stawu biodrowego i kręgosłupa. Najistotniejszymi czynnikami
różnicującymi osteoporozę typu I i II jest czynność przytarczyc. W typie I-szym jest ona
zmniejszona, w typie II-gim zwiększona. W osteoporozie starczej metabolizm i synteza
witaminy D jest pierwotnie zmniejszona9.
2. Czynniki ryzyka osteoporozy
Czynniki ryzyka powodujące osteoporozę pomenopauzalną nie zostały jak do tej
pory jednoznacznie wyjaśnione, jednak największe znaczenie w grupie czynników
osteoporozy pomenopauzalnej mają:
- Wiek i płeć – od około 35. roku życia rozpoczyna się stopniowy ubytek tkanki
kostnej. W kolejnych 10 latach życia wzrasta możliwość pojawienia się objawów
osteoporozy, takich jak: bóle kręgosłupa, okrągłe plecy, złamania czy zmniejszanie się
wysokości ciała. Ponadto kobiety po okresie menopauzy zapadają na osteoporozę 4–5-krotnie
częściej niż mężczyźni10;
7

M. Jarosz, Osteoporoza, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s. 16–33.
K. Galus, K. Włodarski, Wpływ starzenia na metabolizm i przebudowę tkanki kostnej, [w:] Galus K. Geriatria
– wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2007, s. 17–26
9
W. Wawrzyniak, W. Horst-Sikorska, Osteoporoza starcza, Medycyna Wewnętrzna, 2008, (118) (Suppl.),
s. 59–62
10
B. Jense., Artretyzm, reumatyzm, osteoporoza leczenie dietą, Wydawnictwo Koldruk, Warszawa 2000, s. 23.
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-

Wczesna

menopauza

–

zależność

pomiędzy

wystąpieniem

osteoporozy

a pojawieniem się menopauzy, wynika z faktu, że im szybciej wystąpi menopauza, tym
wyższe prawdopodobieństwo pojawienia się osteoporozy;
- Wysmukłe, szczupłe ciało – kobiety o cienkich kościach i delikatnej budowie ciała
w opinii naukowców, są bardziej narażone na złamania niż kobiety o silnej budowie kości;
- Lekarstwa – lekami które przyczyniają się w dużej mierze do powstania osteoporozy
są

kortikosteroidy.

Najczęściej

mają

zastosowanie

jako

środek

antyalergiczny,

antyreumatyczny albo przeciwzapalny. Długotrwałe ich stosowanie wpływa na powstanie
licznych działań ubocznych.
- Niedobór wapnia – choć nie jest jedyną przyczyną, to jednak ciągły mały dopływ
wapnia z pożywieniem powoduje powstawanie osteoporozy. Na prawidłowy poziom wapnia
w organizmie ma wpływ nie tylko samo spożywanie produktów zawierających wapń, lecz
przede wszystkim jego prawidłowe wykorzystanie w procesie przemiany materii
w kościach11;
- Zbyt mała aktywność fizyczna – utrata masy kostnej spowodowana brakiem
aktywności fizycznej może wynieść w przeciągu kilku miesięcy więcej niż 25%;
- Alkohol, kofeina, tytoń, białka zwierzęce – palenie tytoniu wiąże się ze
zmniejszeniem gęstości kości. Badania wskazują, że u kobiet palących menopauza następuje
znacznie szybciej niż u kobiet niepalących. Jeśli chodzi o nadużywanie alkoholu, to jego
toksyczne działanie na osteoblasty, powoduje przerwanie procesu przebudowy kości. Z kolei
zbyt częste i nadmierne spożycie kofeiny oraz białek zwierzęcych jest czynnikiem ryzyka,
gdyż prowadzi do zmniejszenia zawartości wapnia we krwi i wypłukiwania wapnia z kości;
- Czynniki pozaszkieletowe, takie jak: skłonność do upadków, zaburzenia funkcji
układów mięśniowego i nerwowego, a także zmniejszenie ilości tkanek miękkich
absorbujących energię podczas upadków12.
Wyżej wymienione czynniki ryzyka są istotnymi elementami w patogenezie
osteoporozy, jednak bez wątpienia można stwierdzić, że do rozwoju choroby konieczne jest
równoczesne wystąpienie kilku czynników ryzyka. Im więcej czynników ryzyka, tym większa
możliwość rozwoju osteoporozy i zagrożenie złamaniami kości. Współwystępowanie trzech -

11

M. Wąsowski, Przestrzeganie zasad leczenia – czy jest problemem u osób w wieku podeszłym, Postępy Nauk
Medycznych, 2011, ( 5), s. 446–452.
12
B. Ostrowska, Charakterystyka stabilności postawy ciała kobiet z osteopenią i osteoporozą, Wydawnictwo
AWF, Wrocław 2009, s. 75.
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czterech czynników osteoporozy stanowi niepokojący sygnał, który powinien skłonić do
zainteresowania się stanem własnych kości13.

Cel i założenia pracy
Celem pracy było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: „Jaka jest jakość życia kobiet
w okresie pomenopauzalnym?". Badanie jakości życia oznacza w tym przypadku określenie
problemów wynikających z klimakterium i schorzenia jakim jest osteoporoza w życiu
badanych kobiet. Dotyczy aktywności życiowej pacjentów w sensie fizycznym, psychicznym
i społecznym oraz ich poglądy na temat zdrowia i ich subiektywne samopoczucie.
Główny problem badawczy pracy sformułowano w formie pytania: Jak oceniają
swoją jakość życia kobiety z osteoporozą w okresie pomenopauzalnym?

Metody, techniki i narzędzia badawcze

Dla zrealizowania celów badawczych w niniejszej pracy posłużono się metodą sondażu
diagnostycznego (ankietowego).
Jako podstawową technikę badawczą wybrano ankietę. Ankieta użyta posługuje się
kwestionariuszem, traktując go jako narzędzie badawcze.
Analiza wyników badań własnych
Badania prowadzono w Wyszkowie, Warszawie wśród 40 kobiet w wieku pomiędzy
40. a 75 rokiem życia i powyżej. Przed przystąpieniem do badań każda kobieta została
poinformowana o celu badania, sposobie wypełniania kwestionariusza i anonimowości.
Największą liczbę respondentek stanowiły kobiety pomiędzy 65. a 74. rokiem życia –
25 kobiet. Pozostałe wiekowo mieściły się w granicach od 55. do 64. – 8 osób, powyżej 75
roku życia – 5 kobiet, tylko 2 kobiety w wieku od 40-45 lat

13

E. Marcinowska-Suchowierska, E. Czerwiński, J. Badurski, M. Walicka, M. Tałałaj, Osteoporoza –
diagnostyka i terapia u osób starszych, Postępy Nauk Medycznych, 2011, nr 5, s. 410–423.
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Wśród respondentek znalazło się 12 kobiet zamieszkujących w mieście do 70 tys.
mieszkańców, 11 – zamieszkujących w mieście powyżej 70 tys. mieszkańców, 10 – na wsi
i 7 – w małym mieście.
Większość kobiet objętych badaniem miała wykształcenie średnie – 18 respondentek,
14 – deklarowało wykształcenie wyższe a 8 zawodowe.
Większość kobiet biorących udział w badaniu była mężatkami – 22 kobiety, 6 –
pozostawała w nieformalnym związku, 5-była samotna, 4 kobiety zostały wdowami
i 3 z ankietowanych były pannami.
W badanej grupie, przeważały kobiety będące na emeryturze, 12 ankietowanych
odpowiedziało że wciąż jest aktywna zawodowa i jest zatrudniona na etacie. Pracę dorywczo
zadeklarowało 8 respondentek a pozostałe 5 pozostaje na rencie.
Większość respondentek swój czas poświęca na pracę zawodową (15 kobiet),
9 przyznało iż dzień wypełnia im zajmowanie się domem, 5 z badanych opiekuje się dziećmi,
wnukami a 8 – angażuje swój czas w pracę dorywczą.
Respondentki poddając ocenie swój stan zdrowia w ogólnym pojęciu, udzielały
odpowiedzi; jako dobry – 14 kobiet, średni – 11, zły – 6, bardzo dobry – 5 tylko 4 spośród
ankietowanych uznało swój stan zdrowia jako bardzo zły.
Większość respondentek – 20 kobiet przyznało, że obecnie choruje na choroby
przewlekłe. W pozostałych przypadkach – 16 respondentek w swojej przeszłości borykała się
z chorobami przewlekłymi lecz obecnie ich nie doświadcza. Tylko 4 z ankietowanych kobiet
twierdziła że nigdy nie dotknęły ich choroby przewlekłe.
Respondentki, które odpowiedziały że chorują lub chorowały na choroby przewlekłe
inne niż osteoporoza, wymieniały w przeważającej większości nadciśnienie tętnicze -12
kobiet, zmiany zwyrodnieniowe – 8 kobiet, cukrzycę, bóle migrenowe oraz astmę.
W badanej grupie przeważały kobiety, które korzystają z poradni specjalistycznych.
Wśród wymienionych przez respondentki znalazły się: Poradnia Alergologiczna, Centrum
Osteoporozy, Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Kardiologiczna.
Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez respondentki, można wnioskować,
że pierwsze objawy menopauzy u większości badanych kobiet wystąpiły w okresie od 45
do 49 lat. Spośród ankietowanych 14 kobiet podało wiek między 50 a 55 rokiem życia.
Na pytanie, który ze wskazanych w ankiecie objawów menopauzy, ankietowane
najczęściej wskazywały: zlewne poty, uderzenia gorąca, zaburzenia snu, przyrost masy ciała.
W mniejszym stopniu odczuwalne przez badane kobiety były zawroty głowy, bóle mięśni
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i stawów, obrzmienie piersi. Tylko 3 spośród ankietowanych odpowiedziały, iż nie miało
żadnych z wymienionych w objawów.
Jako najbardziej dokuczliwe problemy natury psychicznej, mające związek
z menopauzą, badane kobiety najczęściej borykały się z obniżeniem nastroju, uczuciem
zmęczenia, płaczliwością. Zaobserwowały też obniżenie koncentracji, pogorszenie pamięci
oraz niepokój.
W grupie badanych kobiet, zdecydowana większość aby zmniejszyć dolegliwości
związane z klimakterium stosuje leki hormonalne (22 kobiety), 15 z ankietowanych leki
homeopatyczne a 5 – nie stosuje żadnych leków.
Respondentki stosujące leczenie hormonalne, jako pozytywne skutki tej formy terapii
wskazywały w głównej mierze zmniejszone odczuwanie uderzeń gorąca i potliwości,
mniejsze problemy ze snem, polepszenie kondycji skóry, włosów i paznokci, większą
satysfakcję z życia płciowego. Nie zaobserwowały znaczniejszego wpływu na opóźnienie
starzenia się czy wpływu na lepszą koncentrację.
W opinii ankietowanych kobiet, najczęściej wymienianymi objawami ubocznymi
stosowanej hormonalnej terapii zastępczej był wzrost masy ciała i bolesność piersi. Pozostałe
objawy, które zaobserwowały respondentki to: ogólne złe samopoczucie, obfitsze krwawienia
z macicy, obrzęki, wzdęci, nudności
Chcąc zmniejszyć dolegliwości związane z klimakterium respondentki podjęły się
zmiany stylu życia. Jak pokazały wyniki, najwięcej ankietowanych – 16 kobiet,
zmodyfikowało swoją codzienną dietę. Kolejne 9 – starały się redukować stres, 8 z nich
podjęło regularną aktywność fizyczną. Pozostałe badane kobiety rzuciły palenie papierosów –
6 respondentek i tyle samo postanowiło zrezygnować z używek.
Jak

pokazały

wyniki,

większość

badanych

-

15

kobiet

zadeklarowała,

że zdecydowanie wie co to jest osteoporoza i na czym polega ta choroba. Raczej tak –
odpowiedziało 12 kobiet, 8 z respondentek raczej nie posiada wiedzy na temat osteoporozy
a zdecydowany nie tylko 5 badanych.
Na podstawie wyników, można zauważyć, że większość respondentek 15 kobiet raczej zna przyczyny i główne czynniki rozwoju osteoporozy, zdecydowanie tak – 7 kobiet,
raczej nie – 13 a zdecydowanie takiej wiedzy nie posiada 5 respondentek.
Z analizy zebranych danych wynika, że u większości 22 - badanych kobiet
osteoporoza została zdiagnozowana na podstawie badania densymetrycznego kości.
U pozostałych respondentek, podstawą do dalszego diagnozowania osteoporozy było: badanie
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tomograficzne (7 kobiet), zdjęcie RTG (5 kobiet), badanie laboratoryjne krwi (4 kobiety)
oraz badanie moczu (2 kobiety).
Najczęściej obserwowanym objawem osteoporozy, u zdecydowanej większości, bo 35
ankietowanych kobiet - były uporczywe bóle pleców i kręgosłupa. Kolejne deklarowane
objawy to skurcze łydek w nocy – u 12 respondentek, bóle stawów – u 10, obniżanie się
wzrostu – u 6. Tylko 4 z badanych kobiet nie zaobserwowały u siebie podobnych objawów.
Zdecydowana większość badanych kobiet (25) – ma świadomość, że stopień
zaawansowania

osteoporozy

wpływa

na

zwiększa

się

ryzyko

łamliwości

kości.

Spośród ankietowanych, 10 kobiet było zdania, że stopień choroby nie wpływa na ryzyko
złamań kości a 5 respondentek przyznało, czy znajduje się w takim stadium choroby,
aby obawiać się złamań osteoropotycznych
W badanej grupie przewagę stanowiły kobiety (29), posiadające wiedzę na temat
charakterystycznych miejsc złamań w osteoporozie. Spośród nich, jako najczęstszą
lokalizację tych złamań podawały: złamania kości udowej (15 wskazań) oraz złamania
trzonów kręgów kręgosłupa (8 wskazań). Pozostałe miejsca złamań znanych ankietowanym
to złamania w nadgarstku oraz żeber i innych kości.
Badania wykazały iż,, spośród 40 ankietowanych kobiet 33 nie doświadczyły złamania
z powodu osteoporozy. Tylko 7 respondentek miała złamanie samoistne w wyniki choroby.
Przy czym złamania te obejmowały: złamanie w nadgarstku (4), złamanie żeber (2), złamanie
kości udowej(1).
Osteoporoza, w opinii 17 respondentek bardzo ogranicza możliwości wykonywania
podstawowych czynności dnia codziennego. W opinii pozostałych ankietowanych – trochę
ogranicza – tak odpowiedziało 15 kobiet a zdaniem 8 nie ogranicza wcale.
Wśród najczęściej wymienianych przez respondentki sposobów profilaktyki
osteoporozy, znalazły się: leczenie farmakologiczne (21 wskazań), rekreacja w formie
spacerów (13 wskazań), stosowna dieta (12 wskazań), zabiegi fizykoterapii (9 wskazań),
ćwiczenia gimnastyczne (8 wskazań), masaż (4 wskazania), metody niekonwencjonlane
(3 wskazania) oraz ćwiczenie w basenie (2 wskazania).
Większość respondentek (18 kobiet) przyznała, że przestrzega zaleceń lekarskich
odnośnie osteoporozy, ale robi to niesystematycznie. Systematycznie poddaje się zaleceniom
lekarskim 14 ankietowanych. Tylko 8 z badanych kobiet nie przestrzega zaleceń, nie podając
z jakiego powodu.
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W związku z postępem choroby jaką jest osteoporoza, badane kobiety najbardziej
obawiają się zespołów bólowych – taką odpowiedzieć zaznaczyło 35 respondentek. Kolejne
obawy deklarowane przez respondentki dotyczyły; bycia uzależnionym od innych osób (28
kobiet), trwałego ubytku na zdrowi (21 kobiet), inwalidztwa (15 kobiet) oraz złamań
osteoropotycznych (12 kobiet).
Jak pokazały wynik badań, respondentki poprawy stanu swojego zdrowia upatrują
w mniejszej ilości stresu (19 wskazań) jak również w rzetelniejszym przestrzeganiu diety
(15 wskazań). Zdaniem 12 ankietowanych kobiet istotne znaczenie ma także większa ilość
ruchu, 11- wsparcie rodziny, 9- bardziej regularny tryb życia i 8-lepsza jakość odżywiania.
Wśród wymienionych przez same ankietowane znalazły się krótsze terminy w oczekiwaniu na
wizyty do lekarzy specjalistów.
W ocenie kontaktów z najbliższą rodziną, wśród respondentek przeważa ocena bardzo
dobra – 16 takich odpowiedzi, w drugiej kolejności ocena dobra – 11 odpowiedzi,
złe kontakty deklarowało 6 osób, 4 kobiety nie utrzymują kontaktów z rodziną a 2 osoby
określiło je jako złe.
Na pytanie, jak zachowuje się rodzina względem ankietowanych kobiet,
12 respondentek odpowiedziało, że kiedy tego wymaga sytuacja są otoczone opieką tyle samo
stwierdziła iż spotyka się z akceptacją swojej osoby. Zrozumienie wśród najbliższych
deklarowało 10 kobiet, 9 – przyznało, że dzięki rodzinie wie ile znaczy, 5 kobiet czuje się źle
w towarzystwie najbliższych a 6 przyznało, że spotkała się z odmową prosząc o pomoc.
Większość kobiet – 12 spośród ankietowanych ocenia jakość swojego życia dobrze,
11- raczej dobrze, 5 – bardzo dobrze, 5- raczej źle i tyle samo – źle, tylko 3 spośród badanych
kobiet oceniło swoją jakość życia jako bardzo złą.
Dyskusja i wnioski
Dane epidemiologiczne na świecie i w Polsce, niezaprzeczalnie potwierdzają fakt,
że osteoporoza należy do chorób o zasięgu społecznym. Choroba ta wlicza się do najczęściej
występujących schorzeń w populacji ludzi dorosłych. Dane statystyczne wykazują,
że choroba ta stanowi najbardziej rozpowszechnioną osteopatię, dotykającą około 75 mln
osób w Europie, USA i Japonii, w tym co trzecią kobietę po menopauzie a także większość
starszych osób powyżej 70 r.ż. Osteoporoza rzadko występuje w krajach afrykańskich,
jest częstym problemem w Indiach, najbardziej zaś rozpowszechniona jest w krajach Europy
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i Ameryki Północnej. Cierpi na nią 30% kobiet oraz 8% mężczyzn powyżej 50 r.ż14.
Zapadalność na tę chorobę wśród kobiet, ma znaczny wzrost w okresie pomenopauzalnym.
Na zachorowanie narażona jest co czwarta kobieta powyżej 60 r.ż. i co druga, która ukończyła
70 lat15.
Menopauza jako jeden z przejawów starzenia się, wiąże się z wieloma zaburzeniami
somatycznymi i psychicznymi, które mogą utrudniać realizację zadań rodzinnych,
zawodowych i społecznych. Utrata hormonalnej czynności jajników powoduje szereg
zaburzeń

metabolicznych,

które

w

konsekwencji

mogą

prowadzić

do

wzrostu

zachorowalności na groźne dla zdrowia i życia choroby. Obniżanie się poziomu estrogenów
i wynikające z tego zmiany w proporcjach między hormonami prowadzą do postępujących
i nieodwracalnych zmian ustrojowych, które w końcowym efekcie ujawniają się w postaci
starzenia się organizmu. Występowanie objawów menopauzalnych może obniżać sprawność
i odporność psychofizyczną kobiet, czego konsekwencją jest gorsze funkcjonowanie
i ostatecznie spadek jakości życia16.
Wyniki badań własnych wykazały, że do najbardziej odczuwalnych objawów
menopauzalnych wśród badanych kobiet, były zlewne poty, uderzenia gorąca, zaburzenia stu
oraz przyrost masy ciała. Z kolei objawy natury psychicznej w głównej mierze dotyczyły
obniżenia nastroju, płaczliwości oraz poczucia ciągłego zmęczenia. Większość respondentek
przyznała że choruje na choroby przewlekłe, tj.; nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zmiany
zwyrodnieniowe.
Uznaje się, że wysoka jakość życia jest możliwa dzięki podejmowaniu lub zmianie
zadań życiowych, a jej wskaźnikiem są umiejętność przystosowania się do nowych warunków
i funkcjonowanie w ważnych dla osoby grupach społecznych17. Menopauza wśród badanych
kobiet wpłynęła w dużym stopniu na zmianę ich stylu życia. Zmiany te dotyczyły w głównie
modyfikacji diety, rzucenia palenia papierosów, redukcji stresów.
Środowisko, w którym żyje kobieta, może kształtować sposób przeżywania
menopauzy. Przyjęte w naszej kulturze stereotypy są znaczące dla niekorzystnego

14

T. Stetkiewicz, T. Pertyński, Diagnostyka i terapia osteoporozy, Przegląd Lekarski 1014, (4), s. 66-71.
A. Pilewska, C. Łepecka-Klusek, K. Kanadys, Zachowania zdrowotne kobiet zmniejszające ryzyko
zachorowania na osteoporozę, Ann UMCS Sect D 2003, LVIII(Suppl. XIII), 192, s. 236-240
16
K. Augustyniak, M. Stanisławska, M. Szkup-Jabłońska, A. Jurczak, M. Stanisłowska, Ocena jakości życia
kobiet w okresie pomenopauzalnym, Problemy Pielęgniarstwa, 2014, tom 22, Zeszyt 4, s. 414.
17
M. Lipowska, M.Lipowski, Ocena własnej atrakcyjności przez kobiety w różnym wieku, Studia
interdyscyplinarne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006, s. 385–402.
15
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spostrzegania zmian związanych z tym okresem18. Do najczęściej wymienianych wymiarów
składających się na jakość życia należy min. relacja z rodziną, co przedkłada się na
subiektywne poczucie szczęścia i zadowolenia19. Analiza wyników badań własnych
wykazała, że dla badanych kobiet relacje z rodziną mają znaczenie. Większość z nich swoje
kontakty z najbliższymi ocenia jako dobre lub bardzo dobre. W odpowiedziach przeważała
opinia, że mogą one liczyć na ich wsparcie i zrozumienie.
Jak już wielokrotnie wspominano, osteoporoza dotyka większość kobiet w okresie
pomenopauzalnym. Dlatego ważny jest stopień oceny ich wiedzy na temat schorzenia.
Badania własne wykazały, że przeważająca liczba badanych kobiet posiada ogólną wiedzę na
temat osteoporozy. Niestety, większość respondentek przyznała, że nie zna dokładnie
przyczyn i głównych czynników rozwoju tej choroby.
Ponieważ osteoporoza jest chorobą, która przez wiele lat może nie dawać żadnych
objawów. Początkowo pacjenci nie odczuwa żadnych dolegliwości bólowych. Pierwszym
objawem są przewlekłe bóle pleców. Ból nasila się w pozycji stojącej i siedzącej,
zaś w leżeniu. Do dolegliwości bólowych pleców, mogą dochodzić także bóle brzucha,
zaparcia, problemy z trawieniem20. Pierwszymi obserwowanymi przez badane kobiety
objawami osteoporozy były uporczywe bóle pleców i kręgosłupa.
Autorzy, tacy jak Męczkalski i Czyżyk, przytaczają twierdzenie, że 50% kobiet
w wieku pomenopauzalnym dozna przynajmniej jednego złamania, około 20% kobiet umrze
na skutek złamania bliższego odcinka kości udowej w przeciągu pierwszego roku,
zaś wystąpienie takiego złamania u kobiety, która przekroczyła 80 r.ż. może skutkować
nieodwracalnym kalectwem21.
Życiowe ryzyko złamania u kobiety 50-letniej wynosi 40%, a mężczyzny 13%.
Złamania osteoporotyczne są przyczyną niesprawności, kalectwa, a nawet śmierci.
Do najcięższych złamań należy złamanie bliższego końca kości udowej (bkk udowej).
Jak pokazują statystyki dotyczące złamań osteoporotycznych, najczęściej dotyczą one
kręgosłupa, kości ramiennej, kości promieniowej i bliższego odcinka kości udowej.
Oszacowano, że na świecie u pięćdziesięcioletniej kobiety rasy białej prawdopodobieństwo
18

A. Głębocka, Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola wagi, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009,
s. 9.
19
S. Kowalik, Użyteczność Koncepcji Jakości Życia dla procesu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. [w:] L.
Wołowicka (red.), Jakość życia w naukach medycznych, Dział Wyd. Uczelni Akademii Medycznej im.
Marcinkowskiego, Poznań 2001, s. 54.
20
Ł. Czarnomski, Osteoporoza – profilaktyka i leczenie, Gabinet Prywatny, 2012, (226), s.28-40.
21
B. Męczkalski, A. Czyżyk, Konwencjonalna hormonalna terapia zastępcza w leczeniu osteoporozy,
Pol Merkur Lek 2009, XXVII (157) s. 72-76.
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złamania o charakterze osteoporotycznym sięga 40 %, w tym zła mania szyjki kości udowej
17,5%, kości promieniowej i kręgosłupa 16%, przy czym ryzyko to u mężczyzny jest
trzykrotnie mniejsze22.
Jak pokazały wyniki badań własnych, większość badanych kobiet ma świadomość,
że osteoporoza i jej stopień zaawansowania, mają wpływ na zwiększenie się ryzyka
łamliwości kości. Respondentki, jako najbardziej znane im miejsca lokalizacji złamań
osteoropotycznych podawały; złamania kości udowej, trzonów kręgów kręgosłupa oraz kości
nadgarstka. Spośród ankietowanych 40 kobiet, 7 – miało złamania osteoropotyczne, głównie
w nadgarstku.
Całościowo, jakość swojego życia badane kobiety oceniło jako dobrą lub raczej dobrą,
8 – jako złą.
Prognozując przyszłość należy stwierdzić, że rysuje się ona wyjątkowo niekorzystnie.
Ulegnie zwiększeniu liczba zachorowań na osteoporozę oraz złamań będących jej
następstwem, wobec powyższego nastąpi zwiększenie kosztów medycznych i społecznych.
Należy pamiętać, że właśnie działania prewencyjne, nauka zachowań prozdrowotnych,
zdrowego stylu życia oraz starania mające na celu przejęcie odpowiedzialności za własne
zdrowie przez pacjenta czy podopiecznego są głównym i najważniejszym zadaniem
pracowników ochrony zdrowia. Stwierdzono, że zapobieganie oraz stosowanie właściwego
pięcioletniego leczenia jest szansą na zmniejszenie częstotliwości złamań bliższego odcinka
kości udowej o połowę.
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ROLA PIELĘGNIARKI W OPIECE
NAD PACJENTEM DIALIZOWANYM
THE ROLE OF A NURSE IN THE CARE OF A DIALYSIS PATIENT
Streszczenie
Liczba osób dializowanych systematycznie wzrasta. Zjawisko to dotyczy szczególnie
osób w wieku podeszłym. Wiele osób ze schyłkową niewydolnością nerek charakteryzuje się
znaczną współchorobowością. Ludzie z przewlekłą chorobą nerek w jej schyłkowym stadium
każdego dnia są zmuszeni do radzenia sobie z chorobą i wyzwaniami z nią związanymi.
Celem pracy jest przedstawienie niektórych problemów zdrowia pacjentów dializowanych
i podkreślenie roli pielęgniarki w ich zapobieganiu i rozwiązywaniu. Pielęgniarka jako
członek zespołu terapeutycznego jest osobą, która na dłuższy czas ma kontakt z pacjentem
dializowanym. Działania przez nią podejmowane mają na celu spowolnienie postępu choroby,
jak również zmniejszenie ryzyka powikłań poprzez wczesne ich rozpoznanie. Działania
pielęgniarskie obejmują pacjenta i jego rodzinę.
Słowa kluczowe: przewlekła choroba nerek (PChN), schyłkowa niewydolność nerek (SNN),
hemodializa, powikłania, rola pielęgniarki
Summary
Number of dialysed persons increases, mainly through the oldest people. Many people
with end-stage renal failure have many comorbidities. People with the end-stage renal disease
are forced to cope with the disease and the challenges associated with it on a daily basis. The
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purpose of this paper is to present some health problems faced by patients eligible for chronic
dialysis program and highlight the role of nurses in their solving and prevention. The nurse as
a member of the therapeutic team is a person who has a constant and at the same time because
of the extended duration hemodialysis contact with the patient. The actions taken by it are
aimed at slowing progression of the disease as well as reducing the risk of complications and
early identification of adverse effects. His actions nurse covers the patient and his family.
Keywords: chronic kidney disease (CKD), end-stage renal disease (ESRD), hemodialysis,
complication, nurse
Wstęp
Liczba chorych dializowanych ciągle wzrasta. Związane jest to z zachorowalnością na
choroby prowadzące do pogorszenia funkcji nerek. Choroba nerek jest chorobą przewlekłą
i wymaga zmiany trybu życia pacjenta. Jest jednak jedyną jednostką chorobową gdzie przy
całkowitym wyłączeniu narządu pacjent dzięki dializoterapii może żyć długie lata.
Pielęgniarstwo dializacyjne uległo znacznemu rozwinięciu w ciągu ostatnich 20 lat.
Praktyka samej specjalizacji z dializoterapii i nefrologii sięga niewielu lat wstecz, ale mimo to
niezwykle jest poszerzona w aspekcie bezpieczeństwa i większego komfortu pacjenta
w czasie stosowania techniki nerkozastępczej oraz również czasu po niej.
Rola pielęgniarek w opiece nad pacjentem dializowanym jest bardzo wszechstronna.
Obejmuje ona zarówno przygotowanie pacjenta do dializy, podłączenie samej dializy
i towarzyszenie choremu podczas zabiegu. Na pielęgniarkach spoczywa bezpośrednie
wykonanie prawie wszystkich czynności dotyczących hemodializy, samoistnej hemofiltracji
czy dializy otrzewnowej. To pielęgniarka sprawuje bezpośrednią opiekę nad pacjentem
w trakcie dializ. Do jej obowiązków należy monitorowanie stanu chorego, odpowiednia
reakcja w przypadku wystąpienia powikłań oraz realizowanie czynności opiekuńczych przed,
w trakcie i po dializie. Ponieważ niewydolność nerek w większości przypadków dotyczy
ludzi starszych, dyskretna opieka pielęgniarska w czasie dializy daje pacjentowi starszemu
poczucie tak cennego poczucia bezpieczeństwa i komfortu. Pacjent zrelaksowany, świadomy
ciągłej obecności osoby kompetentnej, lepiej znosi zabiegi rzadko dochodzi u niego do
powikłań.
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Przewlekła i ostra choroba nerek
Przewlekła choroba nerek jest stanem chorobowym o postępującym charakterze,
przejawia się stopniową utratą funkcji wydalniczej, metabolicznej i wewnątrzwydzielniczej
nerek. W konsekwencji powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu organizmu jako całości.
U podłoża przewlekłej choroby nerek leży nieodwracalne uszkodzenie miąższu nerek
o charakterze strukturalnym.
Pojęcie przewlekła choroba nerek nabrało nowego znaczenia po wprowadzeniu
w Stanach Zjednoczonych przez grupę roboczą amerykańskiej fundacji nefrologicznej
(National Kidney Fundation/Kindney Diseases Quality Initiative – NKF/KDOQI) nowej
klasyfikacji przewlekłej choroby nerek (PChN)1. Jednocześnie zaproponowano proste
i ogólnodostępne metody badawcze, które pozwalały nie tylko na rozpoznanie PChN,
ale również na zakwalifikowanie pacjenta do jednego z pięciu stadiów tego zespołu
chorobowego2.
Do tych metod należy przede wszystkim określenie wskaźnika filtracji kłębuszkowej
(eGFR), dokonywane za pomocą wzoru matematycznego.
Przesączanie kłębuszkowe w nerce prawidłowe wynosi ok. 100 ml/min (GFR >100
ml/min), czemu odpowiada stężenie kreatyniny w osoczu ok. 88 milimoli/l (1 mg/dl).
W schyłkowej niewydolności nerek przesączanie kłębuszkowe zmniejsza się do 5-7 ml/min,
a stężenie kreatyniny zwiększa się do 707-1326 milimoli/l (8-15 mg/dl). Wynika z tego,
że czynność nerek w schyłkowej ich niewydolności wynosi mniej niż 10% normy,
co sprawia, że chorego w tym stanie można utrzymywać przy życiu tylko przy zastosowaniu
leczenia nerko zastępczego (dializoterapia lub przeszczep nerek)3.
Wskaźnikami wskazującymi na uszkodzenia nerek są proste badania, także takie jak
albuminuria bądź pojawienie się innych zmian w osadzie moczu: krwiomocz, leukocyturia,
wałeczkomocz4. Najczęściej i najbardziej powszechnym badaniem obrazowym, mogącym
uwidocznić nieprawidłowości struktury nerek, jest ultrasonografia nerek.

1

B. Rutkowski, Przewlekła choroba nerek – problem nie tylko medyczny, ale także socjoekonomiczny, Post.
Nauk Med. 2009, (10), s. 81.
2
B. Rutkowski, Przewlekła choroba nerek, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013, s. 40.
3
L. Pączek, K. Mucha, B. Foroncewicz, Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa
i położnictwa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, s. 408.
4
B. Rutkowski, Przewlekła choroba nerek, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013, s. 40.
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Definicja PChN zawarta w tabeli 1, stwierdza wyraźnie, że nie mówimy
o jednorazowej zauważalności obecności opisywanych nieprawidłowości, ale muszą się one
utrzymywać przez okres trzech miesięcy.
W tabeli 1, przestawiona klasyfikacja PChN, z drobnymi modyfikacjami została
zaakceptowana przez gremia międzynarodowe zjednoczone w międzynarodowej grupie
roboczej KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes). Również polskie
środowisko nefrologiczne dość szybko przyjęło i rozpoczęło stosowanie tej klasyfikacji.
Tabela 1. Klasyfikacja PChN (stadia przewlekłej choroby nerek)
Table 1. CKD classification (stages of chronic kidney disease)

Stadium

Opis

GFR

Odpowiedniki w

(ml/min/1,7

literaturze

Inne używane pojęcia
(Polski odpowiednik)

3 m2)
I

Uszkodzenie nerek
z prawidłowym lub

Albuminuria
>90

podwyższonym

Białkomocz
Krwinkomocz

GFR
II

Uszkodzenie nerek
z niewielkim

Uszkodzenie nerek pod
postacią albinurii,
białkomoczu,
krwinkomoczu bądź
widoczne w badaniach
obrazowych

Albuminuria
60-89

upośledzeniem

Białkomocz
Krwinkomocz

Utajona niewydolność
nerek

GFR
III

Uszkodzenie nerek
z umiarkowanym

Przewlekła
30-59

spadkiem GFR

niedomoga nerek.

Jawna wyrównana
niewydolność nerek

Przewlekła
niewydolność
nerek

IV

Ciężkie
upośledzenie GFR

Zaawansowana
15-29

niedomoga nerek.
Przewlekła
niewydolność
nerek.
Stan
przeddializacyjny

Jawna niewyrównana
niewydolność nerek
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Krańcowa
niewydolność
nerek - mocznica

Przewlekła
<5

niewydolność
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Schyłkowa
niewydolność nerek

nerek. Mocznica
ESRD

Źródło: B. Białobrzeska, A. Dębska-Ślizień, Pielęgniarstwo nefrologiczne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2013, s. 42.
Source: B. Białobrzeska, A. Dębska-Ślizień, Pielęgniarstwo nefrologiczne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2013, s. 42.

W zależności od stopnia upośledzenia czynności nerek można wyróżnić okresy:
utajona niewydolność nerek - jest wykrywany jedynie metodami laboratoryjnymi; nie wiąże
się z istotnymi objawami klinicznymi, jawna niewydolności nerek - występuje wówczas,
gdy ponad 75% całkowitej ilości miąższu nerek nie funkcjonuje, obserwuje się wówczas
podwyższenie stężenia kreatyniny w surowicy oraz towarzyszące objawy ogólnoustrojowe,
np. nadciśnienie tętnicze, postępującą niedokrwistość, zaburzenia elektrolitowe i kwasicę.
Niewyrównana niewydolność nerek - wymaga dializoterapii. W przypadku jej braku,
obserwujemy postępujące wyniszczenie organizmu, wychudzenie, nudności, wymioty,
objawy ze strony układu nerwowego, krążenia, kostno-stawowego5. Końcowe stadium
niewydolności nerek nazwiemy mocznicą, która w przypadku braku podjęcia efektywnego
leczenia nerkozastępczego nieuchronnie kończy się śmiercią.
Najczęstszą przyczyną schyłkowej niewydolności nerek jest nefropatia cukrzycowa
(40-50% przypadków w krajach wysoko rozwiniętych). Kolejną, drugą co do częstości
występowania przyczyną niewydolności nerek jest nadciśnienie tętnicze.
Wśród innych chorób, w przebiegu których może dojść do schyłkowej niewydolności
nerek jest: kłębuszkowe zapalenie nerek oraz choroby uwarunkowane genetycznie.
Ostra niewydolność nerek (ostre uszkodzenie nerek)
Ostra niewydolność nerek (ONN) (łac. insufficientiarenumacuta) lub ostre
uszkodzenie nerek (acuterenalinjury – AKI) jest definiowana jako wzrost stężenia kreatyniny
we krwi o powyżej 0,3 mg/dl (25 milimol/l) lub o > lub = 50% wartości wyjściowej w ciągu

5

B. Rutkowski, Nefrologia i leczenie nerko zastępcze. Praktyczny przewodnik, Wydawnictwo Via Medica,
Warszawa 2013, s. 110.
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48 godzin, jak również jako zmniejszenie ilości wydalanego moczu poniżej 0,5 ml/kg
m.c./godz. przez ponad 6 godzin6.
Ostra niewydolność nerek może przebiegać z prawidłową lub zwiększoną objętością
wytwarzanego moczu, lecz nie jest on wtedy prawidłowo zagęszczony.
Konieczne do zrozumienia zjawisk patofizjologicznych mających miejsce w ostrej
niewydolności nerek, jest pojęcie wielkości filtracji kłębuszkowej (GFR). Prawidłowa
czynność nerek zależy od zachowania odpowiedniego przepływu krwi przez ten narząd.
W ciągu minuty u zdrowego człowieka przez nerki przepływa 20-25% objętości wyrzutowej
serca, czyli 1000-1200 ml krwi. W warunkach prawidłowych wielkość filtracji kłębuszkowej
(GFR) wynosi ok. 120 ml/min., czyli ok. 170 l/24 h. Mocz pierwotny przepływając przez
kanaliki nerkowe ulega zagęszczeniu; dochodzi do zwrotnego wchłaniania wody,
elektrolitów, glukozy i aminokwasów oraz aktywnego wydalania do moczu produktów
przemiany materii. Objętość moczu ostatecznego wydalanego przez nerki stanowi niewielki
odsetek początkowej objętości przefiltrowanej w kłębuszkach nerkowych7.
Ze względu na mechanizm powstania wyróżnia się ONN: przednerkową
(czynnościową), nerkową (miąższową, organiczną), pozanerkową (zanerkową)8.
W ostrej niewydolności nerek obserwuje się cztery fazy: wstępną, skąpomoczu,
wielomoczu oraz zdrowienia. Faza wstępna – może być jeszcze odwracalna, zwykle trwa od
kilku minut do kilku godzin. Obejmuje okres od zadziałania czynnika wywołującego ONN
do powstania uszkodzenia nerek. Faza skąpomoczu (faza utrwalona) – przejawia się
zmniejszeniem lub brakiem diurezy (z wyjątkiem przypadków tzw. nieoligurycznej ONN,
w której oddawanie moczu jest zachowane) oraz narastaniem parametrów nerkowych.
Trwa przeciętnie 10-14 dni. W okresie tym dają się obserwować takie powikłania:
przewodnienie,

hiperkaliemia,

hipokalcemia,

hiperfosfatemia,

kwasica

metaboliczna

i hiponatremia9. Faza wielomoczu (faza poliurii) – po fazie skąpomoczu, charakteryzuje się
szybkim wzrostem objętości oddawanego moczu. Powikłaniem tego okresu jest odwodnienie
hipertoniczne i zaburzenia elektrolitowe, głównie hipokaliemia. Faza zdrowienia – może

6

M. Jankowska, B. Białobrzeska, Obraz kliniczny oraz pielęgnowanie pacjentów w wybranych chorobach nerek,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013, s. 47-49.
7
M. Ciszek, K. Mucha, Ostra niewydolność nerek, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, s. 401-402.
8
A. Dowbór-Dzwonka, Opieka pielęgniarska nad pacjentem z przewlekłą niewydolnością nerek, Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, s. 327.
9
B. Cegła, K. Faleńczyk, J. Kuczma-Napierała, Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa internistycznego,
Akademia Medyczna im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2003, s. 45.
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trwać kilka miesięcy i w niepowikłanych przypadkach kończy się pełną regeneracją cewek
nerkowych i powrotem czynności nerek10.
Rozpoznanie ostrej niewydolności nerek jest niezwykle ważne, ponieważ umożliwia
podjęcie leczenia, które podjęte szybko, skutecznie przywraca funkcję nerek. W przypadku
ONN stwierdza się cechy odwodnienia, takie jak: suchość błon śluzowych jamy ustnej, skóra
staje się plastyczna (tzw. powolne wygładzanie się fałdu skóry), ciśnienie tętnicze jest
obniżone, zawsze stwierdza się skąpomocz lub bezmocz. Dochodzi do znacznego
zagęszczenia moczu11.
Kwalifikacja do leczenia nerkozastępczego
Kwalifikacja do leczenia nerkozastępczego odbywa się w najbliższym ośrodku dializ.
Decyzję

o

zakwalifikowaniu

do

leczenia

nerkozastępczego

podejmuje

komisja

kwalifikacyjna, w skład której wchodzi ordynator ośrodka i lekarze prowadzący pacjenta.
Ważnym jest, aby nie pominąć w tym procesie decyzyjnym samego pacjenta, ponieważ
ewentualne wdrożenie leczenia nerkozastępczego wpływa na całe jego życie, realizowane
zarówno na płaszczyźnie rodzinnej jak i zawodowej.
Wskazania do leczenia nerkozastępczego to: objawy kliniczne mocznicy, oporne na
leczenie nadciśnienie tętnicze, hiperkaliemia niereagująca na leczenie farmakologiczne,
wysoka hiperfosfotemia, niedokrwistość nieproporcjonalnie duża w stosunku do stopnia
niewydolności nerek, ciężka kwasica nieoddechowa (metaboliczna), przewodnienie12.
Dodatkowo w kwestii rozpoczęcia leczenia dializami należy brać pod uwagę objawy
kliniczne, wskazujące na narastające niedożywienie, należą do nich:utrata apetytu, nudności
i wymioty, spadek masy ciała, obniżone stężenie albumin w surowicy.
Dzięki postępom technicznym dializoterapia może być stosowana z powodzeniem
u chorych powyżej 70. r.ż, jak i u dzieci. Jedynym przeciwwskazaniem względnym jest
współistnienie – oprócz schyłkowej niewydolności nerek – choroby, która ma złe rokowania:
zaawansowana choroba nowotworowa, przewlekła niewydolność oddechowa, przewlekła
niewydolność krążeniowa, zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe naczyń krwionośnych,
niewyrównana marskość wątroby.

10

M. Jankowska, B. Białobrzeska, Obraz kliniczny…op. cit. s. 47-48.
A. Szczeklik, Choroby nerek i dróg moczowych, [w:] Choroby wewnętrzne. Stan na 2011, Medycyna
Praktyczna, Kraków 2011, s. 122.
12
B. Rutkowski, Nefrologia i leczenie nerko zastępcze. Przewodnik praktyczny, Wydawnictwo Via Medica,
Gdańsk 2013, s. 123.
11
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Przeciwwskazaniem do stosowania dializy otrzewnowej jest: obecność blizn, zrostów
w jamie brzusznej po przebytych zabiegach operacyjnych, zmiany zapalne w powłokach
brzusznych lub ograniczone zapalenie otrzewnej, stomia jelitowa, uchyłkowatość jelita,
przepukliny powłok brzusznych mogących mieć potencjalny wpływ na możliwość pojawienia
się przez przeponowych przecieków dializatu13.
Przeciwwskazania względne, do dializoterapii, to: niezdyscyplinowanie pacjenta,
ciężka choroba psychiczna, brak samodzielności, otyłość oraz brak dbałości o utrzymanie
higieny osobistej oraz ujścia cewnika dializacyjnego, duża masa mięśniowa.
DIALIZOTERAPIA – JAKO Z METOD LECZENIA NERKOZASTĘPCZEGO
Dializoterapia – jest formą leczenia nerkozastępczego zaburzeń występujących
w ostrej lub przewlekłej niewydolności nerek. Dializoterapia jest metodą pozwalającą
na utrzymanie homeostazy ustrojowej u chorych z zaawansowaną schyłkową niewydolnością
nerek. Taka sytuacja ma zazwyczaj miejsce w momencie zmniejszenia przesączania
kłębuszkowego (GFR) poniżej 15 ml/min/1,73 m2.
Ma za zadanie „zastąpić” takie funkcje nerki, jak: regulacja ilości płynów
ustrojowych, usuwanie produktów przemiany materii, przywracanie prawidłowych stężeń
elektrolitów i równowagi kwasowo-zasadowej organizmu14.
Metody dializoterapii
Metody dializacyjne można podzielić na zewnątrzustrojowe i wewnątrzustrojowe.
Do metod zewnątrzustrojowych zalicza się:


hemofiltrację,



hemodiafiltrację,



hemodializę,



plazmaferezę.

We wszystkich tych metodach krew jest wyprowadzana z naczynia krwionośnego,
przechodzi przez dializator i jest ponownie wprowadzana do krążenia. Dializator zbudowany
jest z tysięcy drobnych kapilar (czyli bardzo cienkich rurek), których ściany pełnią funkcję
błony półprzepuszczalnej, przez którą składniki krwi przenikają zgodnie z procesem filtracji
13
14

M. Myśliwiec, Wielka interna. Nefrologia, Medical Tribune Polska, Warszawa 2009, s. 89.
L. Pączek, K. Mucha, B. Foroncewicz, Choroby wewnętrzne..op. cit. s. 436.
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i dyfuzji do przestrzeni między kapilarami a obudową dializatora, gdzie przepływa płyn
dializacyjny i są usuwane na zewnątrz.
Do metod dializy wewnątrzustrojowej zalicza się dializę otrzewnową, w której
funkcję błony półprzepuszczalnej pełni błona otrzewnowa, odgradzająca sieć drobnych
naczyń jelit i krezki od jamy otrzewnej, do której wprowadza się płyn dializacyjny.
Tym, co różnicuje metody dializy zewnątrzustrojowej, jest sposób dostępu do naczyń
krwionośnych. Istnieją takie metody jak: metoda tętniczo-żylna – polega na założeniu
jednoświatłowego wkłucia do tętnicy i żyły udowej – krew będzie przepływała przez filtr
zgodnie z różnicą ciśnienia między tętnicą a żyłą. Metoda żylno-tętnicza – polega na
założeniu dwuświatłowego (dwa osobne tunele w cewniku) wkłucia do dużej żyły
(podobojczykowej, szyjnej wewnętrznej, udowej). W tej metodzie niezbędne jest użycie
pompy, celem zapewnienia przepływu krwi przez dializator. Przetoka tętniczo-żylna – to
chirurgiczne wytworzenie połączenia między tętnicą a żyłą na przedramieniu lub ramieniu.
Krew tętnicza trafia pod dużym ciśnieniem bezpośrednio do żyły, powodując jej rozszerzenie
i pogrubienie jej ścian. Po kilku tygodniach taką żyłę można bez trudu nakłuwać igłami
dializacyjnymi15.
Metoda hemofiltracji– najlepiej sprawdza się u osób z chwiejnym układem sercowonaczyniowym. Opiera się na zasadzie odsączania osocza bezbiałkowego za pomocą błony
filtracyjnej dzięki stosowaniu odpowiedniego ciśnienia hydrostatycznego. W metodzie tej
stosuje się filtry o cienkich błonach z dość dużymi otworami, co pozwala na filtrowanie dużej
ilości wody (ok. 1 l/h), a wraz z nią toksyn mocznicowych. Konieczne jest jednoczesne
uzupełnianie płynów o określonym składzie w takiej ilości, aby zapewnić powolne
odwodnienie chorego16.
Najczęściej wykorzystywana metodą dializoterapii jest hemodializa –zwana inaczej
zabiegiem pozaustrojowego oczyszczania krwi lub dializą zewnątrzustrojową. Stosowana jest
w leczeniu zarówno ostrej, jaki przewlekłej niewydolności nerek. 1 zabieg trwa kilka godzin
i jest powtarzana co pewien czas (zwykle co 2-3 dni). Błona dializacyjna dializatora
umożliwia przenikanie substancji drobnocząsteczkowych z krwi do dializatu i odwrotnie.

15

J. Kabuas-Kolat, Praca w Stacji Dializ z perspektywy doświadczenia pielęgniarki anestezjologicznej, Geriatria
2010, (4), s. 143.
16
F. Kokota, Choroby wewnętrzne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, s. 527.
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Hemodializa

Zabieg hemodializy przeprowadzany jest przy użyciu specjalnego urządzenia zwanego
potocznie sztuczną nerką. Jej najważniejszym elementem jest dializator, w którym to
odbywa się proces wymiany pomiędzy osoczem a płynem dializacyjnym. Jest on wypełniony
cienkimi rurkami (kapilarami), zbudowanymi z półprzepuszczalnej błony, które są zanurzone
w płynie dializacyjnym a przez które przepływa krew. W każdym dializatorze znajduje się do
10 000 kapilar o średnicy ok. 0,32 mm i długości 200 mm17.
Zarówno dializa otrzewnowa, jak i hemodializa opierają się na zasadzie dyfuzji.
Produkty przemiany materii elektrolity są usuwane w określonej ilości z krwi w wyniku
przechodzenia przez błonę do dializatu. Dzięki dyfuzji usuwane są głównie małe cząsteczki.
Podstawą skutecznej i bezpiecznej dializy jest optymalne oczyszczenie wody
przeznaczonej do produkcji płynu dializacyjnego. Pacjent poddany dializie jest eksponowany
na 300 do 500 litrów wody w ciągu tygodnia (100-120 l na dializę). Obecnie w Polsce
obowiązują kryteria czystości wody używanej w czasie dializy zalecane przez Organizację
Postępu Technologii Medycznych. Minimalne normy czystości wody do hemodializy
określają liczby bakterii, endotoksyn oraz elektrolitów i pierwiastków śladowych.
Zabiegi hemodializy wykonywane są zazwyczaj trzy razy w tygodniu, a ich łączny
czas wynosi od 10 do 15 godzin tygodniowo. Hemodializa może być stosowna
w specjalistycznych placówkach służby zdrowia – ośrodkach dializ, które suponują aparaturą
do uzdatniania wody. Niewątpliwą zaletą tej metody jest uzyskanie szybkiego oczyszczenia
krwi z toksyn mocznicowych i przywrócenie równowagi elektrolitowej i kwasowozasadowej18.
Dializa otrzewnowa
Dializa otrzewnowa (DO) – metoda ta jest alternatywą, polega na oczyszczeniu
ustroju z produktów końcowych przemiany materii. Dializa otrzewnowa jest obecnie
wykorzystywana głównie do leczenia chorych ze schyłkową niewydolnością nerek. Polega na
wprowadzeniu kilka razy w ciągu doby płynu dializacyjnego do jamy otrzewnowej przez

17

K. Pawlik, Przygotowanie do samo opieki pacjenta z niewydolnością nerek, Współczesne Pielęgniarstwo i
Ochrona Zdrowia, Vol. 1, Nr 1, s. 15.
18
S. Lizakowski, U. Melcer, Ocena skuteczności hemodializy. Metody optymalizacji dializy, Wydawnictwo Via
Medica, Gdańsk 2008, s. 157.
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cewnik założony do niej przez powłoki jamy brzusznej. Ścianki naczyń krwionośnych
otrzewnej stanowią półprzepuszczalną błonę, dzięki czemu zachodzi zjawisko dyfuzji19.
W dializie otrzewnowej jako dializator służy część otrzewnej. Woda i substancje
rozpuszczone mogą przemieszczać się ze strony krwi na stronę dializatu przez błonę
otrzewnową, która bardzo cienką warstwą pokrywa jelita i wątrobę. Około dwa litry płynu
dializacyjnego jest powoli podawane do jamy brzusznej przez elastyczną rurkę silikonową
zwaną cewnikiem. Cewnik zostaje na miejscu przez cały czas, gdy pacjent jest poddawany
leczeniu dializą otrzewnową.
Dializa otrzewnowa jest zabiegiem możliwym do prowadzenia w domu i w większości
przypadków odpowiednio przeszkolony pacjent jest w stanie wykonać ją samodzielnie.
Istnieją różne rodzaje dializy otrzewnowej. Dializa otrzewnowa może być przeprowadzana na
dwa sposoby:


Ręcznie: CADO – Ciągła Ambulatoryjna Dializa Otrzewnowa



Automatycznie: ADO – Automatyczna Dializa Otrzewnowa

Najczęściej stosowaną formą jest tzw. ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa
(CADO). Podstawową zasadą CADO jest stała obecność płynu dializacyjnego w jamie
otrzewnowej. Dializa jest prowadzona w domu przez samego pacjenta CADO zaś jest
wykonywana ręcznie poprzez 3 do 5 zmian w czasie doby lub przez cykler jako ciągła
cykliczna dializa otrzewnowa (CADO)
Poza CADO, coraz częściej leczenie prowadzi się tzw. automatyczną dializą
otrzewnową (ADO). ADO jest wykonywana za pomocą cyklera, który po podłączeniu do
systemu drenów wymienia płyn dializacyjny w jamie otrzewnowej pacjenta według programu
wprowadzonego do jego pamięci20.
Wśród form ADO są zarówno metody ciągłe (CCDO – ciągła cykliczna dializa
otrzewnowa: płyn dializacyjny w otrzewnej w dzień, a w nocy cykler), jak i przerywane
(NDO – nocna dializa otrzewnowa: brak płynu dializacyjnego w otrzewnej w dzień, w nocy
cykle). Metoda ta jest częściej wybierana przez osoby aktywne zawodowo, ponieważ chorzy
w ciągu dnia są wolni od wymian płynu dializacyjnego.
Korzyści wynikające z zastosowani dializy otrzewnowej to między innymi: brak
konieczności wytwarzania dostępu naczyniowego, stabilność hemodynamiczna, zbilansowana
19

Z. Wańkowicz, M. Lichodziejewska-Niemierko, W. Sułowicz,Standardy postępowania w dializie otrzewnowej.
[W:] Rozpoznawanie i leczenie chorób nerek – wytyczne, zalecenia i standardy postępowania. Red. B.
Rutkowski, S. Czekalski, Wyd. Med. Termedia, Poznań 2008, s. 319-33.
20
Z. Wańkowicz, Dializoterapia w praktyce lekarskiej, Wydawnictwo Makmedia, Gdańsk 2004, s. 23.
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dieta, niższe ryzyko infekcji krwiopochodnych, dłużej zachowana funkcja nerek, niezależność
od stacji dializ, znaczna poprawa jakości życia21.
Powikłania dializoterapii
Pomimo coraz doskonalszej techniki dializacyjnej oraz zaangażowania personelu
medycznego, możliwe jest wystąpienie ostrych i przewlekłych powikłań dializacyjnych.
Do ostrych powikłań dializacyjnych należą:
1. Zespół niewyrównania
2. Zator powietrzny
3. Hemoliza krwi
4. Hipotonia śróddializacyjna
5. Hipertonia śróddializacyjna
6. Hipoglikemia dializacyjna
7. Zespół pierwszego użycia dializatora
8. Kurcze mięśniowe
9. Zaburzenia rytmu serca
10. Gorączka ustnej czy spowodowane stopą cukrzycową, wrastające paznokcie lub
zakażenia odleżynami.
11. Świąd skóry22
Do przewlekłych powikłań dializacyjnych należą min.:
Amyloidoza

dializacyjna

–

to

zaburzenia

metabolizmu

kostnego,

które

dotyczą

w szczególności pacjentów leczących schyłkową niewydolność nerek poddawanych
hemodializom od ponad dziesięciu lat. Encefalopatia mocznicowa – otępienie dializacyjne.
Powikłanie dotyka pacjentów długo dializowanych.
Polineuropatia mocznicowa – powstaje na skutek zaburzeń w czynnościach nerwów
obwodowych, należy do zaburzeń sensoryczno-motorycznychi obejmuje dystalne części
kończyn dolnych (tzw. zespół niespokojnych nóg)23.

21

B. Guzik, Starość wczoraj, dziś i jutro z dializą otrzewnową, Forum Nefrologiczne, Czasopismo Edukacyjne
Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Wydawnictwo Via Medica, Nr 4, tom 6, 2013 r., s.253.
22
A. Misiewicz, J. Różański, M. Marchelek-Myśliwiec, M. Wiśniewska, Problemy psychospołeczne chorych
przewlekle dializowanych, Post. Nauk Med. 2010, (3), s. 188.
23
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Problemy pielęgnacyjne pacjentów dializowanych
Pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek są narażeni na oddziaływanie wielu
stresujących psychosocjologicznych czynników. Ze względu na podstępny rozwój
przewlekłej niewydolności nerek w swoim początkowym stadium, chory często nie zdaje
sobie prawy z jej rozwoju. Okres wstępny przebiega bez jakichkolwiek objawów klinicznych.
Z biegiem postępu choroby, pojawiają się pierwsze mało charakterystyczne objawy:
osłabienie, łatwe męczenie się, apatia, bóle głowy, senność, zaburzenia rytmu snu i czuwania.
Symptomami, które stają się dla pacjenta zauważalne jest zwiększenie ilości oddawanego
moczu powyżej 2000 ml/dz. Dochodzi do rozwoju bądź nasilenie się nadciśnienia tętniczego,
które objawia się bólem i zawrotami głowy, nadmierną pobudliwością, zaburzeniami snu24.
Na skutek gromadzenia się potasu w organizmie, chory zaczyna odczuwać kurcze
mięśni, drętwienia, pieczenie w obrębie kończyn, zaburzenia czucia, mrowienie wokół ust,
osłabienie siły mięśniowej.
Jednym z problemów pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek jest kserotomia
(zespół suchości jamy ustnej). To bardzo przykra dolegliwość, która powoduje dyskomfort,
uczucie niesmaku (przewaga odczuwania gorzkich i słodkich wrażeń smakowych) lub nawet
utratę smaku. Do tego dołącza się bardzo przykry i krępujący zapach z jamy ustnej, na skutek
zwiększonego stężenia mocznika, rozkładającego się do amoniaku25.
Inną uciążliwością dla pacjentów jest suchość skóry, łuszczenie się jeji silny,
dokuczliwy świąd – stanowiący typowy objaw dla przewlekłej niewydolności nerek.
Jest jednym z wyzwań terapeutyczno-pielęgnacyjnych (skórę czasem pokrywać może „szron
mocznicowy”.
U chorych może występować apatia i senność oraz skrajnie nadmierne pobudzenie
i rozdrażnienie. Zwykle dochodzi do utraty poczucia własnej wartości, przydatności
społecznej, zanikają aspiracje i zainteresowania. Mogą występować zaburzenia potencji,
spadek libido i bezpłodność26.
U pacjentów może rozwinąć się depresja reaktywna. W najgorszym położeniu
znajdują się chorzy, którzy nie mają szans na przeszczepienie nerki, ich dalsze
funkcjonowanie zależne jest od dializoterapii, innych osób, konieczności przestrzegania
rygorów wpływających istotnie na styl życia. Wielu chorych nie potrafi zaakceptować
24

G. Jurkowska, K. Łagoda, Pielęgniarstwo internistyczne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011,
s. 339-340.
25
J. T.Daugirdas, P.G. Blake, T.S. Ing, Podręcznik dializoterapii, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2003, s. 24.
26
A. Dowbór-Dzwonka, Opieka pielęgniarska nad pacjentem z przewlekłą niewydolnością nerek, Wydawnictwo
PZWL, Warszawa 2011, s. 338.
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zaistniałej sytuacji, co w konsekwencji powoduje przyjęcie postawy destruktywnej,
przyspieszającej rozwój choroby i jej niepomyślny koniec27.
Liczne

prowadzone

badania

nad

jakością

życia

pacjentów

dializowanych,

udowadniają, że dializoterapia wpływa w znacznym stopniu na obniżenie jakości życia
pacjentów poddawanych tej formie leczenia28.
Rola pielęgniarki przed i w trakcie dializoterapii
Ponieważ pielęgniarka należy do zespołu terapeutycznego, bierze aktywny udział
w przygotowaniu pacjenta do dializ. We wstępnym etapie, ważne jest zaznajomienie pacjenta
i jego opiekuna z możliwymi opcjami leczenia nerkozastępczego, ze zwróceniem uwagi
na ich wady i zalety. Po dokonaniu wyboru metody dializoterapii pacjent podlega procesowi
edukacji, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna obejmuje
informacje

na

temat

dializy

otrzewnowej,

występowania

ewentualnych

powikłań

oraz powstępowania w ich przypadku. Część praktyczna ma za zadanie nauczyć pacjenta
wymiany płynu dializacyjnego, zasad pielęgnowania ujścia zewnętrznego cewnika,
podawania leków do worka z płynem dializacyjnym oraz zasad dietetycznych. W ciągłej
automatycznej dializie otrzewnowej szkolenie jest prowadzone indywidualnie, zarówno dla
pacjenta, jak i jego rodziny lub opiekuna. Kończy się egzaminem praktycznym
i teoretycznym.
W dalszym etapie pacjent jest przygotowywany do założenia dostępu naczyniowego.
Przed hemodializą, zadaniem pielęgniarki jest fizyczne.
Poza tym do zadań pielęgniarki należy: sprawowanie opieki nad pacjentem,
poinformowanie pacjenta o zakazie podnoszenia ciężkich przedmiotów, leżenia na ręce
z przetoką, chodzenia lub siedzenia z ręką opuszczoną wzdłuż ciała, kontrolowanie i ocena
czynności przetoki pod kątem ewentualnych zmian, tj. zaczerwienienie, obrzęk, krwawienie,
zmiana opatrunku na przetoce, nauczenie pacjenta ćwiczeń, których celem jest zwiększenie
przepływu krwi w przetoce (np. zginanie i prostowanie w stawie łokciowym w poziomie
i w pionie na początku bez obciążenia a potem z obciążeniem 0,5 kg, krążenie ręką w stawie
barkowym)29.

27

E. Ziarko, I. Bodys-Cupak, Opieka nad pacjentem w czasie zabiegu hemodializy, Wydawnictwo
WoltersKluwer business, Warszawa 2010, s. 233.
28
E. Ziarko, Jakość życia pacjentów z niewydolnością nerek, Pielęgniarka i Położna 2001, 2, s. 4-8.
29
W. Letachowicz, B. Mogrian, Opieka nad dostępem naczyniowym w hemodializie, Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2008, s. 104.
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Podczas dializoterapii pielęgniarka ma obowiązek zadbać o przygotowanie stanowiska
dializacyjnego, poprzez sprawdzenie i kontrolowanie sprawności aparatu „sztucznej nerki”,
przygotowanie dializatora (zgodnie z indywidualną kartą zleceń pacjenta). Równie istotne jest
przygotowanie pacjenta psychiczne i fizyczne – umycie lub pomoc w umyciu ręki z przetoką,
zważenie chorego, przygotowanie i ocena dostępu naczyniowego – sprawdzenie czy przetoka
jest czynna, nakłucie przetoki z zachowaniem zasad aseptyki. Do pozostałych czynności
pielęgniarskich należy rozpoznanie bieżących problemów pielęgnacyjnych pacjenta –
pomocne w tej sytuacji są informacje zebrane w wywiadzie z chorym (wymioty, biegunka czy
inne dolegliwości),obserwacja pacjenta pod kątem wystąpienia ewentualnych powikłań
hemodializy – np.: gorączki, hipotonii, hipertonii, dreszczy, itp. monitorowanie i ocena
w czasie dializy takich parametrów jak: RR, tętna, temperatury ciała, podawanie w trakcie
dializy leków zgodnie z kartą zleceń, pobieranie krwi do badań w trakcie dializy oraz po jej
zakończeniu, prowadzenie dokumentacji przebiegu dializy oraz dokumentowanie stanu
zdrowia chorego30.
Wybrane problemy zdrowotne pacjentów dializowanych oraz udział pielęgniarki w ich
rozwiązywaniu
Pojawiające się w przebiegu przewlekłej choroby nerek objawy z kilku układów
znacząco pogarszają jakość życia pacjentów.
Bardzo ważne w tym okresie jest udzielenie pacjentowi wsparcia psychicznego,
ponieważ chory przewlekle dializowany styka się z wieloma problemami, dotykającymi
różnorodnych aspektów jego życia. Do najczęstszych problemów psychologicznych
pacjentów dializowanych należą: depresja, demencja, otępienie, lęk, jak również zaburzenia
osobowości. Często też występują problemy z zasypianiem lub niemożność spania.
Dlatego tak ważne u chorych dializowanych jest łagodzenie lęku, wsparcie
emocjonalne – którym należy objąć również rodzinę pacjenta31.
Chorzy dializowani są bardzo podatni na zakażenia, a w szczególności infekcje
szerzące się drogą krwiopochodną. Znacznie niższa odporność, pogłębia się dodatkowo
podczas zabiegu hemodializy, w czasie kontaktu krwi z błoną dializacyjną, jak również
30

G. Jurkowska, K.Łagoda, Pielęgniarstwo Internistyczne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011,
s. 352.
31
Lichodziejewska – Niemierko M., Wańkowicz Z., Żukowska – Szczechowska E., Rozpoznanie i leczenie
dializacyjnego zapalenia otrzewnej,[w:] „Rozpoznanie i leczenie chorób nerek – wytyczne, zalecenia i standardy
postępowania” pod red. B. Rutkowski, S. Czekalski, Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2008, str. 334 – 341
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w czasie systematycznego naruszania ciągłości skóry przy nakłuwaniu przetoki dializacyjnej,
długotrwałego utrzymywania cewników dializacyjnych.
Pielęgniarka powinna chronić pacjenta przez infekcjami, poprzez ścisłe przestrzeganie
zasad aseptyki i antyseptyki, przestrzeganie reżimu sanitarno-higienicznego.
U chorych dializowanych często występują zaburzenia lipidowe, w tym niskie stężenia
HDL – cholesterolu, często podwyższone stężenia trójglicerydów, cholesterolu całkowitego
oraz lipoproteiny. Rolą pielęgniarki jest zminimalizowanie działania czynników, na które
mamy wpływ. Edukacja skierowana na walkę z nikotynizmem, kontrolę ciśnienia tętniczego
i regularne przyjmowanie leków hipotensyjnych, a także działania mające na celu regulację
zaburzeń gospodarki lipidowej są priorytetem w profilaktyce chorób układu krążenia32.
Istotnym jest motywowanie pacjenta, aby starał się utrzymać prawidłowe wartości
ciśnienia tętniczego poprzez prowadzenie bilansu wodnego, zmniejszenie zawartości sodu
w diecie, systematyczne stosowanie leków hipotensyjnych. Skutecznie ryzyko wystąpienia
chorób układu krążenia redukuje aktywność fizyczna. Planując zestaw ćwiczeń dla osób
dializowanych, uwzględnia się formę dializoterapii oraz indywidualne możliwości chorego33.
Przygotowując zestaw ćwiczeń dla osób dializowanych, należy brać pod uwagę formę
dializoterapii oraz indywidualne możliwości chorego. U pacjentów hemodializowanych
przeciwwskazaniem są ćwiczenia siłowe, tj. podnoszenie ciężarów. Z kolei u pacjentów
dializowanych otrzewnowo, nie zaleca się wykonywania ćwiczeń izometrycznych z udziałem
mięśni brzucha34.
Kolejnym i zarazem bardzo istotnym problemem pacjentów dializowanych jest
zagrożenie krwawieniem i zakrzepami dostępów naczyniowych, w szczególności przetok
dializacyjnych. Do zakrzepu przetoki tętniczo-żylnej może dojść na skutek anatomicznego
zwężenia, nagłej hipotensji lub ucisku z zewnątrz np. zegarkiem, bransoletką czy też zbyt
ścisło założonego opatrunku.
Zadaniem personelu medycznego jest dbałość o dobry stan przetoki, obserwacja
wyglądu pod kątem stanu zapalnego, stosowanie zasad nakłuwania przetoki w ramach
profilaktyki powstawania tętniaków i zaburzeń przepływu oraz przestrzeganie zasad

32

J. Imiela, J. Filipiak A. Więcek, Układ krążenia w chorobach nerek. [w:] A. Szczeklik (red.), Choroby
wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków 2006, s. 768.
33
A. Pluta, A. Lesmann, K. Faleńczyk, Wybrane problemy zdrowotne pacjentów dializowanych, Zakład
Pielęgniarstwa Społecznego, Collegium Medicum, Bydgoszcz 2006, s. 12.
34
B. Białobrzeska, A. Dębska-Ślizień, Pielęgniarstwo nefrologiczne, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2013, s.
183.
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aseptyki35. Równie istotna jest dbałość o dostęp naczyniowy jakim jest cewnik dializacyjny.
Ważna jest obserwacja miejsca wprowadzenia cewnika w kierunku objawów stanu zapalnego.
Dokładne oczyszczenie miejsca ujścia cewnika oraz końcówki kanałów cewnika
po zakończeniu hemodializy36.
Wskazówki edukacyjne dla pacjentów dializowanych
Zadania edukacyjne pielęgniarka realizuje w postaci edukacji bieżącej - wyjaśnienia
i uzasadnienia działań podejmowanych na rzecz chorego oraz edukacji planowej.
Edukacja w leczeniu nerkozastępczym obejmuje nie tylko pacjenta ale także jego rodzinę.
Ponieważ pacjent poddawany dializie otrzewnowej przychodzi do ośrodka dializ
zaledwie raz na 4–6 tygodni, bardzo istotne będzie nauczenie prawidłowej pielęgnacji miejsca
ujścia cewnika dializacyjnego. Pacjent powinien: sprawdzać miejsce ujścia i cewnika,
zwracać uwagę na ewentualne zaczerwienienie, tkliwość przy ucisku, sączenie. W przypadku
podejrzenia infekcji, powinien zgłosić się do swojego ośrodka DO. Powinien sprawdź cewnik
i jego końcówkę (łącznik) - nie powinien wykazywać żadnych pęknięć, rozdarć lub
zabrudzeń. Ważna jest dbałość o higienę osobistą, pacjent powinien wiedzieć także, aby nigdy
nie nakładać na miejsce ujścia żadnych substancji, np. balsamu do ciała, pudru lub wazeliny.
Zawsze mocować koniec cewnika do skóry lub opatrunku, aby zapobiec jego napinaniu
i pociąganiu, nie może korzystać z gorących kąpieli w wannie, nie powinien także korzystać
z kąpieli w otwartych akwenach. Pacjent nie powinien lekceważyć żadnych objawów
mogących świadczyć o jakichkolwiek nieprawidłowościach i jak najszybciej zgłosić się do
szpitala lub skontaktować ze stacją dializ37.
Ważnym elementem wśród chorych dializowanych jest aktywny udział pielęgniarek
w edukacji chorych dotyczący zasad żywienia. W zakresie postępowania dietetycznego
edukacja pacjentów powinna obejmować informacje dotyczące: konieczność analizowania
diety pod względem jakościowym i ilościowym oraz częstości spożycia posiłków (wskazane
jest aby pacjent prowadził dzienniczek spożycia). Dostosowanie się do diety ułatwi
pacjentowi posiadanie listy pokarmów i przypraw, których powinien unikać lub które musi
wyeliminować, oraz możliwości zmiany ograniczeń dietetycznych i płynowych w zależności
35

M. Renke, M. Durlik, Powikłania infekcyjne u chorych leczonych nerko zastępczo, [w:] Rutkowski B. (red).
Leczenie nerko zastępcze, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007, s. 479.
36
T. Liberek, T.Stompór, A. Książek, Standardy postępowania w rozpoznawaniu i leczeniu chorób nerek,
Wydawnictwo medyczne MAKmed, Gdańsk 2001, s. 112.
37
T. Szałata, Pielęgnacja dostępów naczyniowych do hemodializy, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Nr 3/2013,
s. 17.
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od zmiany funkcji nerek, w różnych stadiach zaawansowania niewydolności nerek.
Przy wyrównanej niewydolności nerek zaleca się, aby ilość spożywanego białka wynosiła
około 1g/kg mc. na dobę, połowa zalecanej podaży białka powinna odznaczać się wysoką
wartością biologiczną – mleko i jego przetwory, drób (indyk, kurczak), ryby, białko jaj.
Nie wskazane jest natomiast spożywanie białka roślinnego, które występuje w suchych
roślinach strączkowych, ponieważ zawierają one dużo potasu i fosforu. U chorych
dializowanych przy podaży węglowodanów złożonych, należy brać pod uwagę kaloryczność
płynu dializacyjnego. Chorzy dializowani otrzewnowo powinni ograniczać produkty
wysokotłuszczowe, gdyż mają oni skłonność do hipertrójglicerydemii i upośledzoną
tolerancję glukozy. Pacjenci powinni kontrolować codziennie ilość wypijanych płynów.
Dzienną podaż płynów wylicza się, sumując ilość wydalanego moczu powiększoną o 500 ml
(to co zostaje tracone przy oddychaniu, razem z potem i kałem). Przy całkowitym bezmoczu –
podaż płynów musi być ograniczona tylko do tzw. strat nieuniknionych – 500-700 ml/dz.
W zakresie postępowania rehabilitacyjnego edukacja pacjentów leczonych dializą
otrzewnową powinna obejmować informacje dotyczące: zalet podstawowych aktywności
życia codziennego u pacjentów z niewydolnością nerek, zalecanych izometrycznych ćwiczeń
ruchowych, poprawiających tolerancję wysiłku oraz ćwiczeń wzmacniających mięśnie
brzucha oraz kręgosłupa38.
Metodologia badań własnych
Celem pracy jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jaką rolę pełni pielęgniarka
w opiece nad pacjentem dializowanym.
W

niniejszej

pracy

posłużono

się

metodą

sondażu

diagnostycznego

(ankietowego). Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem autorskiej, anonimowej
i dobrowolnej ankiety. Dla celów badawczych skonstruowano anonimowy kwestionariusz
ankiety zawierający łącznie 28 pytań.

38

D. Talarska, D. Zozulińska-Ziółkiewicz, Pielęgniarstwo internistyczne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2009, s. 233.

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem dializowanym

91

Analiza wyników badań
Ankietę wypełniło 35 pacjentów dializowanych z powodu niewydolności nerek.
W badanej grupie brało udział 16 kobiet oraz 19 mężczyzn.
Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku od 61 do 70 roku życia – 12 osób,
między 71 a 80 rokiem życia – 8 osób, między 51-60 rokiem życia – 7 osób, między 41-50
rokiem życia – 4 osoby, między 30-40 i 81-90 rokiem życia – po 2 osoby.
Ponad połowa ankietowanych podała, że posiada wykształcenie średnie – 25 osoby.
Wśród respondentów zdecydowana większość stanowiły osoby zamieszkujące
w mieście – 24 badanych, pozostali ankietowani wskazali na wieś – 11 osób.
Zdecydowana większość respondentów nie jest aktywna zawodowo – 22 osoby,
13 ankietowanych nadal pracuje zawodowo.
Większość badanych – 20 osób przyznało, że przed chorobą prowadziło aktywne życie
towarzyskie, 15 osób udzieliło negatywnej odpowiedzi.
Z uzyskanych danych wynika, że najwięcej ankietowanych – 30 pacjentów korzysta
z hemodializy, 3 – z metody CADO i tylko dwie osoby z ADO.
Większość ankietowanych przyznała, że wybrana metoda dializoterapiiim dopowiada,
takiej odpowiedzi dzieliło 33 pacjentów, tylko dwóch pacjentów nie jest zadowolonych
z dokonanego wyboru metody leczenia.
Zdecydowana większość pacjentów przyznała, iż przed wyborem leczenia
nerkozastępczego była zapoznana z zaletamii wadami danych metod. Takiej odpowiedzi
udzieliło 33 pacjentów, tylko 2 było odmiennego zdania.
Respondenci najbardziej obawiali się pogorszenia stanu zdrowia – 18 złego
samopoczucia oraz powikłań w związku z leczeniem – po 12 ograniczenia swobody – 10
dalszego postępu choroby – 8 bólu – 7 konieczności dostosowania życia codziennego oraz
reżimu nałożonego przez dietę – po 6. Poza tym pacjenci wyrażali takie obawy przed
hospitalizacją – 3
Jako najbardziej odczuwalne dolegliwości podczas dializ, ankietowani pacjenci
wskazywali kurcze mięśni – 18 osób, świąd skóry – 13 osób, bóle pleców 12 pacjentów,
nudnościi wymioty 4 pacjentów. Tylko dwóch pacjentów wskazało na dreszcze
i podwyższenie temperatury ciała.
Po przeprowadzonej dializoterapii, pacjenci najczęściej odczuwali takie dolegliwości
jak: ogólne znużenie – tak wskazało 14 respondentów, zburzenia snu – 8 osób, brak apetytu –
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5 osób, biegunki – 4 osoby. 10 ankietowanych odpowiedziało, iż nie odczuwa żadnych
dolegliwości.
Większość pacjentów przyznała (32 osoby), że była poinformowana o ewentualnych
powikłaniach mogących wystąpić w związku z dializoterapią. Tylko 3 ankietowanych nie
uzyskało takich informacji.
W ciągu ostatnich 6 miesięcy, na skutek powikłań po dializie, było hospitalizowany
tylko 8 pacjentów, pozostali ankietowani nie wymagali hospitalizacji.
Zdecydowana większość ankietowanych pacjentów – 33 osoby, przyznała iż uzyskała
od personelu pielęgniarskiego informacje o tym, jak należy pielęgnować cewnik do dializ.
Tylko dwie osoby nie uzyskały takich informacji.
Interpretując można zauważyć, że 20 ankietowanych potrafi prowadzić prawidłową
pielęgnację ujścia cewnika dializacyjnego. Niewiele mniej, bo 15 badanych nie posiada takiej
umiejętności.
33 osoby, przyznały iż zostały nauczone przez personel pielęgniarski zasad
postępowania z przetoką tętniczo-żylną. Zasad takich nie poznały spośród respondentów
tylko 2 osoby.
Zdecydowana większość pacjentów – 30 spośród ankietowanych, jak pokazuje została
zapoznana z zasadami żywienia, jakich należy przestrzegać w chorobie. Tylko 5
ankietowanych nie uzyskało takich informacji.
Na pytanie „Czy jest Pan/Pani zadowolona z jakości usług terapeutycznoopiekuńczych personelu pielęgniarskiego”, zdecydowana większość respondentów była
zadowolona

z

usług

terapeutyczno-pielęgniarskich

personelu

pielęgniarskiego,

takiej odpowiedzi udzieliło 33 pacjentów, tylko 2 było odmiennego zdania.
25 osób, przyznała, że czas poświęcony na hemodializę spowodował zaburzenia
w prawidłowym rytmie dnia codziennego.
Większość respondentów (33 osoby), borykając się z chorobą, odczuwa wsparcie
swoich bliskich i znajomych.
Respondenci w zdecydowanej większości przyznali (26 osób), iż choroba i leczenie
hemodializą wpłynęło na pogorszenie ich stanu emocjonalnego
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Dyskusja
Obecnie bardzo powszechną metodą leczenia nerkozastępczego jest hemodializa
(HD). Badania przeze mnie przeprowadzone potwierdziły te informacje. Spośród
ankietowanych 35 pacjentów, 30 korzystało z metody hemodializy. Choć jest to często jedyny
sposób ratowania i przedłużenia życia, śmiertelność oraz powikłania narządowe dotyczą dużej
części pacjentów, mimo coraz lepszych technik i sprzętu hemodializacyjnego39.
Rola pielęgniarek jest dość wszechstronna, obejmuje bowiem zarówno przygotowanie
pacjenta do dializy, jakii podłączenie samej dializy, a następnie zabezpieczenie stanowiska
nerkozastępczego dla kolejnego, jednakże przypisanego danemu miejscu pacjenta.
Na pielęgniarkach spoczywa bezpośrednie wykonanie w zasadzie wszystkich czynności
dotyczących hemodializy, samoistnej hemofiltracji czy dializy otrzewnowej40.
Pielęgniarka jest z pacjentem od momentu jego pojawienia się w Stacji Dializ do
opuszczenia ośrodka po dializie. Praca jaką musi wykonać, cechuje się dużą różnorodnością,
począwszy od znajomości technik dializacyjnych, jaki wielu czynności, które muszą być
przeprowadzone prawidłowo. Oprócz obowiązku wykonywania czynności pielęgniarskich
zgodnie z procedurą, pielęgniarka przekazuje choremu wszystkie niezbędne wiadomości
i udziela odpowiedzi na pytania, zgodnie ze swoją wiedzą oraz kompetencjami. W dużej
mierze właściwe podejście do pacjenta ma wpływ na jego komfort psychiczny podczas
prowadzenia dializ.
Warunkiem przeprowadzenia zabiegu HD jest zapewnienie stałego, bezpiecznego
dostępu naczyniowego. W hemodializie wykorzystywanych jest kilka rodzajów stałego
dostępu naczyniowego – przetoka tętniczo-żylna z naczyń własnych chorego, przetoka
tętniczo-żylna z wykorzystaniem naczyń sztucznych z politetrafluoroetylenu (PTFE –
PolyTetraFluoroEthylene)

lub

cewnik

dializacyjny

(czasowy

lub

permanentny)41.

Najkorzystniejszy na przewlekłe hemodializy jest zawsze dostęp przetoki tętniczo-żylnej
z własnych naczyń pacjenta. Stąd tak ważna jest ochrona układu żylnego, zwłaszcza kończyn
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życia chorych poddawanych przewlekle leczeniu nerkozastępczemu – przegląd piśmiennictwa,Hygeia Public
Health 2012, 47, 151–156.
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górnych, u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek oraz u chorych poddawanych
leczeniu nerkozastępczemu, a nawet u tych po przeszczepie nerki42.
Z kolei dla aspektu pracy pielęgniarskiej bardzo ważne jest ciągłe kontrolowanie
przetok tętniczo-żylnych oraz sprawdzanie i przypominanie pacjentom o właściwej
pielęgnacji tych miejsc.
Szacuje się, że ryzyko bakteriemii odcewnikowej u pacjentów z założonym
cewnikiem do hemodializ jest 7–10- krotnie wyższe niż u pacjentów z przetoką tętniczożylną43. Chcąc ograniczyć występowanie zakażeń odcewnikowych duży nacisk należy
położyć na edukacje pacjenta w zakresie ochrony miejsca wprowadzenia cewnika44.
Wyniki badań własnych wykazały, że zdecydowana większość pacjentów bo 27 była
informowana przez personel pielęgniarski, w jaki sposób należy pielęgnować cewnik do
dializ. Ponad połowa ankietowanych przyznała, iż potrafi samodzielnie prowadzić
prawidłową pielęgnację ujścia cewnika dializacyjnego.
Kolejną ważną kwestią mającą wpływ na przebieg choroby, jak i ocenę swojego
samopoczucia są zalecenia dietetyczne. Wyniki niniejszego badania dowiodły, że większość
respondentów – 30 osób przyznała, iż w ogóle nie została zapoznana z zasadami
prawidłowego żywienia jakich należy przestrzegać w chorobie.
Opieka przeddializacyjna, ale również pielęgnacja w czasie wykonywania dializ jest
niezwykle ważna. Pacjentom towarzyszy wiele obaw związanych z rozpoczęciem leczenia
nerkozastępczego jak i w trakcie dializoterapii.
Sytuacja nieuleczalnej choroby i jej leczenie może powodować wiele problemów
natury fizycznej i psychicznej. Dializoterapia wiąże się z występowaniem przykrych, często
uporczywych objawów, które mają duży wpływ na dobre samopoczucie pacjentów.
Niektóre z tych objawów rozwijają się podczas hemodializy, jednakże niektóre objawy trwają
między dializami.
Pacjenci w wieku podeszłym bardziej cenili relacje z lekarzem i pielęgniarką,
okazywane im wsparcie psychologiczne oraz socjalne. Dlatego właśnie dializowany starszy
chory powinien być otoczony szczególną troską przez pielęgniarkę dializacyjną.
Dyskretna opieka pielęgniarska w czasie dializy daje pacjentowi, szczególnie
w starszym wieku, poczucie bezpieczeństwa i komfortu, często nieuświadomionego,
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ale bardzo cennego. Pacjent zrelaksowany, świadomy ciągłej obecności osoby kompetentnej,
lepiej znosi zabiegi i rzadko dochodzi u niego do powikłań.
Leczenie oraz zmiana stylu życia powoduje u bardzo dużej grupy pacjentów
dializowanych zaburzenia w funkcjonowaniu i spadek jakości życia zarówno na poziomie
fizycznym, psychicznym, jak i społecznym45.
Jak potwierdziły wyniki badań własnych, czas poświęcony na hemodializę
spowodował zaburzenia w prawidłowym rytmie dnia codziennego, co potwierdziło 25
pacjentów.

Pocieszającym

jest

fakt,

iż

większość

respondentów

–

33

osoby,

przyznała że odczuwa wsparcie ze strony swoich bliskich i znajomych.
Rola pielęgniarki dializacyjnej jest doceniana w Ośrodkach Dializ, a każda dobrze
zorganizowana placówka kładzie duży nacisk na odpowiednie w tym względzie przeszkolenie
pielęgniarek dializacyjnych. Od pielęgniarek zależy też przestrzeganie zasad higieny
i czystości na każdym etapie swojej pracy oraz pomoc i przekazywanie pacjentom zaleceń
dotyczących pielęgnacji przetoki i cewników permanentnych.
Zawsze pracę każdej pielęgniarki musi cechować element pielęgnacji i opieki.
Na pielęgnację tę składa się empatia, okazana troska, pomoc i gotowość bycia przy chorym.
Większość ankietowanych pacjentów odpowiedziała, że jest zadowolona z jakości usług
terapeutyczno-opiekuńczych personelu pielęgniarskiego.
Wnioski
1. Większość ankietowanych – 30 osób jest leczona metodą hemodializy, 3 osoby
metodą CADO i 2 metodą ADO.
2. Zdecydowana większość ankietowanych przyznała, iż wybrana metoda dializoterapii
im odpowiada (33 osoby).
3. Przed wprowadzeniem dializoterapii ankietowanym zostały przedstawione możliwe
metody leczenia nerko zastępczego – co przyznało 32 pacjentów.
4. Respondenci w większości przyznali (33 osoby), że informacje przekazywane przez
personel pielęgniarski na temat choroby były dla nich zrozumiałe.
5. Większość ankietowanych (33 osoby), była poinformowana na temat sposobu
pielęgnacji ujścia cewnika dializacyjnego.
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6. Prawidłową pielęgnację ujścia cewnika dializacyjnego potrafi prowadzić 19
ankietowanych a 16 z nich nie wie jak to robić.
7. Pacjenci byli edukowani przez personel pielęgniarski odnośnie zasad postępowania
z przetoką tętniczo-żylną, takiej odpowiedzi udzieliło 33 ankietowanych. Tylko dwie
osoby spośród ankietowanych nie były poddane takiej edukacji.
8. Ankietowani pacjenci przyznali, że najbardziej wyczerpujących informacji na temat
schyłkowej niewydolności nerek udzielił im personel pielęgniarski - tego zdania było
28 pacjentów, 5 pacjentów uznało iż był to lekarz a 2 osoby nie uzyskały takich
informacji w ogóle.
9. Zdecydowana większość pacjentów przyznała (33 osoby), że jest zadowolona
z

jakości

usług

terapeutyczno-opiekuńczych

personelu

pielęgniarskiego.

Tylko 2 pacjentów było odmiennego zdania.
10. Większość ankietowanych pacjentów przyznała (34 osoby) iż jest zadowolona
z opieki pielęgniarskiej podczas dializ. Tylko 1 pacjent nie był zadowolony z tej
opieki.
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WIEDZA PIELĘGNIAREK NA TEMAT EDUKACJI ZDROWOTNEJ
JAKO ELEMENTU PROCESU LECZENIA PACJENTÓW
Z CUKRZYCĄ
THE LEVEL OF KNOWLEDGE BETWEEN NURSES ON THE
EDUCATION OF PATIENTS WITH DIABETES AS PART OF THE
TREATMENT PROCESS AND SELF-CONTROL
Streszczenie
Cukrzyca jest chorobą społeczną, a występowanie jej z biegiem lat jest coraz częstsze.
Cel pracy: Poziomu wiedzy pielęgniarek na temat edukacji pacjentów z cukrzycą jako
element procesu leczenia i samokontroli.
Materiał i metody: W badaniu brało udział 100 respondentów wybranych losowo.
Narzędziem badawczym była autorska ankieta. Badania przeprowadzono w okresie od 20
stycznia do 15 marca 2017r. Udział w ankiecie był przypadkowy i dobrowolny.
Wnioski: Największą odsetek badanych stanowiły kobiety (92%) będące w przedziale
wiekowym 25-35 lat (54%), z pośród nich pielęgniarki chirurgiczne stanowiły najliczniejszą
grupę (47%) oraz ponad połowa ankietowanych wykazała swój staż do 5 lat pracy (51%).
Większość respondentów była przekonana o potrzebie pogłębiania wiedzy i umiejętności na
temat cukrzycy (46%). Pielęgniarki powinny zapewnić pacjentom szkolenia z elementami
samokontroli cukrzycy (80%), stale winny doskonalić swoje umiejętności w kwestii kontroli
cukrzycy (63%). Najczęstszymi konsekwencjami cukrzycy wg badanych było ryzyko
wystąpienia udaru i chorób serca (86%). Prawidłowy poziom cukru we krwi na czczo wskazał
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prawie każdy badany (97%), zdecydowana większość respondentów (63%) była zdania,
iż należy „kilka razy w roku badan poziom cukru we krwi, by zapobiec w porę cukrzycy,
znali w większości objawy hiperglikemii (97%) zaś wszyscy znali objawy w hipoglikemii
(100%). Ich zdaniem główne postępowanie w niedocukrzeniu to: „spożycie cukru prostego
lub wypicie słodkiego napoju” (94%), natomiast 88% badanych prawidłowo określiło jedną
z głównych zaleceń w diecie cukrzycowej, tj.: regularne spożywanie posiłków (5-6 razy
dziennie). Większość pielęgniarek ma ogólną wiedzę na temat cukrzycy, która ich i naszym
zdaniem wymaga ciągłego pogłębiania i doskonalenia, znając podstawowe pojęcia, dotyczące
kontroli cukrzycy (86%). Aż 77% respondentów uważało, iż edukacja zdrowotna jest
skuteczną metodą leczenia cukrzycy.
Słowa kluczowe: cukrzyca, pielęgniarka, edukacja zdrowotna, metody samokontroli
Summary
Diabetes is a social disease and its occurrence over the years is getting more frequent.
Aim: The level of knowledge between nurses on the education of patients with diabetes
as part of the treatment process and self-control.
Material and methods: 100 respondents were randomly selected. The research tool was the
author's survey. The study was conducted between 20 January and 15 March 2017.
Participation in the survey was accidental and voluntary.
Conclusions: The largest percentage of respondents were women (92%) in the age group of
25-35 (54%), among them, surgical nurses were the largest group (47%) and more than half
of the respondents showed their job seniority to 5 years (51%). Most respondents were
convinced of the need to deepen their knowledge and skills about diabetes (46%). Nurses
should provide self-control training for patients with diabetes (80%), constantly improve their
skills on the control of diabetes (63%). The most common consequences of diabetes
according to the examined were the risk of stroke and heart disease (86%). Approximately all
respondents (97%) pointed a right fasting blood sugar level, almost all respondents (63%) had
an opinion that “one should take blood test for sugar several times a year to prevent diabetes”,
mostly respondents knew symptoms of hyperglycemia (97%), while all of them knew
symptoms of hypoglycemia (100%). In their opinion the main proceedings during
hypoglycemia is "simple sugar or sweet beverage intake" (94%), while 88% of the
respondents correctly identified one of the main recommendations in the diabetic diet, i.e.:
regular meals (5-6 times a day). Most nurses have a general understanding of diabetes, which,
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in our view, requires continuous improvement. Most of them are acquainted with the basic
concepts of diabetes control (86%). Up to 77% of respondents believed that health education
is an effective method of treatment for diabetes.
Key words: Diabetes, nurse, health education, methods of self-control
Wstęp
Cukrzyca (DM) jest jednym z głównych problemów zdrowotnych i społecznych
ludzkości ze względu na częstość występowania, przewlekłość i niebezpieczne powikłania.
Choroba ta jest uważana za "epidemię niezakaźną", która dotknęła od początku XXI wieku
ponad 170 milionów osób na całym świecie.1
Według ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), do końca 2030 roku
całkowita liczba pacjentów z cukrzycą może wynosić 552mln ludzi. Dziś nie ma wątpliwości,
że dla skutecznego leczenia cukrzycy potrzebne są wspólne wysiłki lekarzy i pacjentów.
Jest to możliwe tylko wtedy, gdy pacjenci są właściwie poinformowani i wykonują
podstawowe zasady stałej samokontroli choroby. Doświadczenia niektórych krajów (USA,
Kanada, Niemcy) pokazuje, że edukacja pacjenta jest obowiązkową i integralną częścią
leczenia cukrzycy. Statystyki wskazują, że kwalifikowana edukacja pacjenta z cukrzycą,
nauczenie go samokontroli zmniejsza częstość hospitalizacji i występowania powikłań
nawet o 3-4 razy.2
Obecnie istnieją wszystkie warunki dla skutecznego uzyskania optymalnej/niepełnej
glikemii-insulina różnych typów, indywidualne glukometry, pompy insulinowe, itp. WHO
oficjalnie uznaje edukacje zdrowotną jako metodę leczenia chorób przewlekłych.
Wprowadzono termin "terapeutyczna edukacja pacjenta." Takie szkolenie powinno dać
choremu możliwość zdobycia umiejętności, które pozwalają optymalnie zarządzać ich życiem
z cukrzycą. Jest to proces ciągły, który musi być zintegrowany z systemem opieki medycznej.
Koncentruje się na pacjencie wzbogacając jego wiedzę poprzez szkolenia na temat
samokontroli i wsparcia psychologicznego.
Jedną z głównych ról w nauczaniu pacjentów z cukrzycą odgrywa pielęgniarka.
Pielęgniarka diabetologiczna, która posiada wiedzę i doświadczenie w kontroli, szkoleniu,
komunikacji i poradnictwu diabetyków w leczenia tej patologii i umiejętności badań
1
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naukowych. Celem edukacji chorych na cukrzycę jest pomóc w przekazaniu wiedzy
teoretycznej i wzbogaceniu pacjenta w umiejętności praktyczne w wielu aspektach:
posługiwania się glukometrem, penem z insuliną, umiejętnością w obliczaniu kaloryczności
diety i posługiwania się wymiennikami węglowodanowymi i wiele innych. Pielęgniarka
diabetologiczna będąc członkiem zespołu tzw. "patronatu pacjentów z cukrzycą", musi mieć
szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu cukrzycy.3 Planując opiekę nad chorym na
cukrzycę, musi określić strategię i plan postępowania, wzbogacając go w miarę potrzeb
i oczekiwanej pomocy wśród pacjentów.
Cel, przedmiot i metoda badań
Głównym celem badań jest określenie poziomu wiedzy pielęgniarek na temat edukacji
pacjentów z cukrzycą jako element procesu leczenia i samokontroli.
Przedmiotem badań były następujące hipotezy szczegółowe:
 Jak często pielęgniarki podczas swojej pracy opiekują się pacjentami z cukrzycą?
 Czy personel pielęgniarski edukuje pacjentów z cukrzycą w zakresie samokontroli?
 Czy personel pielęgniarski posiada wystarczający poziom wiedzy na temat samokontroli
cukrzycy?
W badaniu uczestniczyło 100 czynnych zawodowo pielęgniarek pracujących
w Polsce i na Ukrainie. Narzędziem badawczym - skierowanym do pielęgniarek był autorski
kwestionariusz ankiety. Zmienne wzięte pod uwagę podczas analizy materiału badawczego
to: wiek, płeć, zawód, staż pracy w zawodzie Grupę badawczą była w przedziale wiekowym
20-45 lat, która wybrano w sposób losowy. Badania przeprowadzono w okresie od 20
stycznia do 15 marca 2017 roku.
Wyniki badań
Z przeprowadzonych badań wynika, iż największą grupą pod względem płci stanowiły
kobiety (92%), która w znacznej większości mieściła się w przedziale wiekowym 25-35 lat
(54%). Pielęgniarki chirurgiczne stanowiły najliczniejszą grupę pod względem specjalizacji
pielęgniarskich (47%) oraz ze stażem pracy do 5 lat (51%). Badania wykazały, iż większość
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respondentów „często” opiekowała się pacjentami z cukrzycą (37%), oraz nieco mniej
„bardzo rzadko” (29%). Szczegółowe dane ukazuje Ryc.1.

14,00%

29,00%

37,00%
20,00%
Tak, moja praca jest ściśle związana z tą grupą pacjentów
Często, ale praca nie jest bezpośrednio związana z tą grupą pacjentów
Od czasu do czasu
Bardzo rzadko

Rycina 1. Częstość pracy z pacjentami chorymi na cukrzycę.
Figure 1. Frequncy of working with patiens with diabetes.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study.

Większość respondentów była przekonana o konieczności i potrzebie posiadania
wiedzy i umiejętności w zakresie cukrzycy, które były wielokrotnie wykorzystywane
w ich pracy z pacjentem (46%), kolejna znaczna grupa badanych była zdania,
iż wystarczającą posiadają wiedzę ogólna na temat choroby (40%), zaś pozostali badani nie
spotykali się w swojej pracy z tym problemem i nie widzieli potrzeby posiadania wiedzy.
Dane dokładne ukazuje poniższa Ryc. 2.

14,00%
46,00%
40,00%

Tak, ta wiedza i umiejętności, są wielokrotnie wykorzystywane w moej pracy
Tak, ale tylko ogólna wiedza na temat choroby
Nie, nie spotykam w swojej pracy z tym problemem

Rycina 2. Wiedzy na temat cukrzycy.
Figure 2. Knowledge about diabetes.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study.
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Zdaniem większości badanych, pielęgniarki powinny zapewnić pacjentom szkolenia
z elementami samokontroli cukrzycy (80%), część - twierdziła, iż pielęgniarka powinna być
bezpośrednio zaangażowana w edukację pacjenta (14%), zaś pozostali uważali, że przejściu
przez pielęgniarki specjalnego kursu” i uzyskaniu wystarczającej wiedzy aby móc
przeprowadzać szkolenia na temat samokontroli w cukrzycy. Dane ukazuje Ryc. 3.

6,00%

14,00%

80,00%

Tak, pielęgniarka powinna być bezpośrednio zaangażowana w edukację pacjenta
Tak, ale dopiero po przejściu specjalnego kursu
Nie, to jest wyłącznie kwestia lekarza

Rycina 3. Edukacja pacjenta.
Figure 3. Patient education.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study.

Prawie połowa ankietowanych pielęgniarek prowadziła szkolenia pacjentów
z cukrzycą na temat elementów samokontroli (46%), określając z częstotliwością tzw.
„оd czasu do czasu”. Znaczna część badanych twierdziła, że nie mają takiego doświadczenia
w przeprowadzaniu tego rodzaju szkolenia pacjentów (37%), a tylko 4% respondentów
twierdziła, że ich praca jest bezpośrednio związana z szkoleniem pacjentów z cukrzycą.
Wyniki badań ukazały, iż prawie połowa badanych pielęgniarek (40%) nigdy nie prowadziła
szkoleń/konsultacji/nauki praktycznej dla pacjentów na temat samokontroli w cukrzycy,
co trzeci badany był zdania, iż czasem prowadził nauczanie praktycznych umiejętności
(podawanie insuliny, nauka posługiwania się penem, pomiar poziomu glukozy) (31%).
Należy podkreślić, iż nieznaczna część badanych (6%) była zdania odmiennego - często
przeprowadzała konsultacje tego rodzaju.
Badanie wykazało, że ponad polowa z respondentów (51%) oceniała swoją wiedzę
w kategorii wiedzy ogólnej na temat cukrzycy, a co trzeci badany określił ją jako wiedzę
wystarczającą (29%) by móc przeprowadzać tego rodzaju szkolenia dla pacjentów
z cukrzycą. Co piąty badany był zdania, że posiadał braki w wiedzy (20%) na temat
elementów samokontroli cukrzycy. Wg badań, opinie respondentów były zbliżone i istotne
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w kwestii kwalifikacji i doskonalenia wiedzy przez pielęgniarki na temat cukrzycy, to jednak
zdecydowana większość uważała, iż pielęgniarki muszą stale doskonalić swoje umiejętności
w kwestii kontroli cukrzycy (63%), co trzeci uważał, że zwiększenie kwalifikacji pielęgniarek
w kwestii szkolenia pacjentów z cukrzycą jest niezbędną tylko dla tych, których praca wiąże
się bezpośrednio z tą grupą pacjentów (37%). Dane obrazuje Ryc. 4.

0,00%
37,00%
63,00%

Tak, pielęgniarki muszą stale doskonalić swoje umiejętności w kwestii kontroli
cukrzycy
Tak, ale tylko dla tych, których praca wiąże się bezpośrednio z tą grupą pacjentów
Nie, nie uważam to pytanie za istotne

Rycina 4. Doskonalenie wiedzy i umiejętności pielęgniarek.
Figure 4. Improving the knowledge and skills of nurses.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study.

W kwestii ustalenia wiedzy pielęgniarek na temat podstawowych pojęć kontroli
cukrzycy, aż 86% respondentów udzieliło poprawnej odpowiedzi, twierdząc iż cukrzyca
wiąże się z brakiem w organizmie insuliny. Pozostali respondenci uważali brak glukozy,
co był nieprawidłową wiedzą. Zdaniem ankietowanych najczęstszymi konsekwencjami
cukrzycy było ryzyko wystąpienia udaru i chorób serca (86%), następnie problemy związane
z amputacją kończyn na skutek stopy cukrzycowej (11%). Prawidłowy poziom cukru we krwi
na czczo wskazał prawie każdy badany (97%), zaś pozostali wskazali nieprawidłową
odpowiedź, zaznaczając zły wynik badania
Zdecydowanie większość ankietowanych (63%) była zdania, iż należy „kilka razy
w roku badan poziom cukru we krwi, by zapobiec w porę cukrzycy. Pozostali byli zdania
by go badać raz w roku. Dane zawiera Rycina nr 5.
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0,00%
37,00%
63,00%

kilka razy w roku

raz w roku

co kilka lat

Rycina 5. Profilaktyka cukrzycy a badanie poziomu cukru we krwi.
Figure 5. Prevention in diabetes and blood sugar test.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study.

Określając objawy hiperglikemii 97% respondentów wybrali poprawną odpowiedz „Poziom cukru we krwi na czczo 120mg%, wielomocz, nadmierne pragnienie”,
3% ankietowanych wybrali odpowiedz „Poziom cukru we krwi na czczo 120mg%, biegunka,
senność”. 100% respondentów poprawnie określiło objawy hipoglikemii do których zaliczono:
poziom cukru we krwi < 60mg%, poty, niepokój, głód. Ankietowani uznali za główne
postępowanie w niedocukrzeniu to: „spożycie cukru prostego lub wypicie słodkiego napoju”
(94%), podczas odwrotne dane wskazali w zakresie „dostrzyknięcia dodatkowej dawki
insuliny” (6%), co było nieprawidłową podpowiedzią. Aż 88% badanych prawidłowo
określiło jedną z głównych zaleceń w diecie cukrzycowej, tj.: regularne spożywanie posiłków
(5-6 razy dziennie), pozostali w równym odsetku procentowym wskazali unikanie owoców
i warzyw (6%) lub nie znaki i byli w stanie określić poprawnej odpowiedzi. Dane obrazuje
Rycina 6.

6,00% 0,00%6,00%

88,00%
Spożywanie dużych ilości smażonych potraw
Unikanie owoców i warzyw
Regularne spożywanie posiłków (5‐6 razy dziennie)
nie wiem

Rycina 6. Dieta w cukrzycy.
Figure 6. Diet in diabetes.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study.
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Zdaniem 77% respondentów edukacja zdrowotna jest skuteczną metodą leczenia
cukrzycy, znaczna część badanych nie znała odpowiedzi (9%), zaś pozostali udzielili jej jako
odpowiedź negatywna. Dane ilustruje Rycina 7.

14,00%

9,00%

77,00%

tak

nie

Nie wiem

Rycina 7. Edukacja zdrowotna w cukrzycy.
Figure 7. Health education in diabetes.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study.

Podsumowanie
Podsumowując, należy stwierdzić, że pielęgniarki dość często maja kontakt
z pacjentami z cukrzycą bez względu na specyfikę oddziału. Widza potrzebę i znaczenie
edukacji pacjentów z cukrzycą. Dane otrzymane z badań wykazały, że wiedza pracowników
służby zdrowia, a szczególnie pielęgniarek dotycząca edukacji tej grupy pacjentów wymaga
ciągłego doskonalenia. Większość pielęgniarek ma ogólną wiedzę na temat cukrzycy,
która należy systematycznie pogłębiać. Przeprowadzone badania spełniły swoją rolę,
gdyż dostarczyły niezbędnych informacji co do osiągnięcia celu badań i rozważenia
zasadności

postawionych

hipotez,

sformułowanych

w

oparciu

o

doświadczenia

ankietowanych pielęgniarek.
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SATYSFAKCJA I JAKOŚĆ ŻYCIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE
SATISFACTION AND THE QUALITY OF LIFE OF NURSES
AND MIDWIVES IN THE TEAM
OF THE HEALTH CARE IN SZCZYTNO
Streszczenie
Wstęp: Praca jest opisem satysfakcji i jakości życia w świetle wybranej literatury jak
też

środowiska

pracy

i

jego

wpływu,

na

jakość

wykonywanej

pracy.

Jakość

i satysfakcja z życia są odczuwane niepowtarzalnie przez każdego pracownika Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Szczytnie. Literatura zajmuje się szeroko poczuciem satysfakcji wielu
grup zawodowych, ale nie grupą zawodową pielęgniarek.
Cel

pracy:

Celem

przeprowadzonych

badań

była

próba

określenia

satysfakcji

i jakości życia pielęgniarek i położnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.
Materiał i metody: W pracy użyto kwestionariusza ankiety oraz wykorzystano Skalę
Satysfakcji z Życia (SWLS), badania przeprowadzono wśród 106 pielęgniarek i położnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.
Wyniki i wnioski: 1. W badaniu uczestniczyło 106 pielęgniarek i położnych, w tym (94,3%)
stanowiły kobiety. Najliczniejszą grupą pod względem wiekowym byli ankietowani należący
do przedziału wiekowego 51-60 lat (41,5%), a w odniesieniu do stażu pracy 21 i powyżej lat
pracy (68,8%). Większość respondentów oceniała swoją sytuację materialną, jako przeciętną
(82,1%), będąc osobami zamężnymi/żonatymi (74,5%) i posiadając potomstwo (84%).
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Ukończonym wykształceniem średnim legitymowało się (63, 2%) badanych, szkoleniem
specjalizacyjnym (17,92%), przy czym żadna z dziedzin nie dominowała znacząco.
Wśród badanych większość pracowała w oddziałach zabiegowych (56,6%), przy czym
najliczniejsza grupa wykonywała swoje obowiązki pracując w systemie zmianowym (98,58),
przy czym (7,16%) na stanowiskach kierowniczych. Należy podkreśli, iż (53,8%)
ankietowanych posiadało, jako jedno miejsce pracy, a główną determinantą ich wyboru
zawodu była chęć niesienia pomocy innym (44%).
2. W większości pielęgniarki i położne oceniły na poziomie przeciętnym warunki pracy
w badanym szpitalu (74,53%) a ich poczucie satysfakcji rosło wprost proporcjonalnie
do poziomu posiadanego wykształcenia względem gratyfikacji finansowej, jako pozytywne –
(67,92%).
3.Współpracę na poziomie bardzo dobrym respondenci ocenili: z przełożonym szpitala
(54,72%), następnie w relacjach z współpracownikami innych grup zawodowych (42,45%)
oraz innymi działami (22,64%), zaś pozostali zostali ocenieni, jako relacje dobre.
4.O możliwości swojego rozwoju zawodowego w szpitalu było przekonanych (62,26%)
respondentów, a o możliwości awansu ponad połowa badanych (58,49%).
5. Niepokojący jest fakt wynikający z przeprowadzonych badań, że aż (96, 33%) pielęgniarek
i położnych zostało dotkniętych procesem wypalenia zawodowego.
6. Przeważająca grupa badanych wskazała na zadowolenie z pracy (86,79%), oraz oceniło
znaczny wpływ pracy pielęgniarek i położnych na ogólny sukces szpitala (87,73%).
7. Potwierdzeniem przeciętnego poziomu satysfakcji z życia jest badanie przy użyciu skali
SWLS, który wyniósł 23,47 pkt-ów i jest wyższy od średniej krajowej. Wpływ na skalę
SWLS determinował wiek, staż pracy i wykształcenie, natomiast nie stwierdzono wpływu
pod względu na płeć badanych.
Słowa kluczowe: satysfakcja, jakość, wypalenie zawodowe
Summary
Introduction: This publication is a description of satisfaction and quality of live in the light
of selected literature, working environment and its influence on quality of work. Satisfaction
and quality of live are felt like unique by every HealthCare Department in Szczytno worker.
There are many publications about satisfaction of live in many work groups, in general.
However there aren’t many publications about nurses work group.

Satysfakcja i jakość życia pielęgniarek i położnych w Zespole Opieki …

111

Study purpose: Study of live satisfaction and quality of live in nurses and midwifes group Of
Healthcare Department in Szczytno.
Methods: Satisfaction of Live Scale. (SWLS) In this study took part 106 nurses and midwifes
from Healthcare Department in Szczytno.
The results and conclusions: 1. In this study participates 106 nurses and midwifes (94,3%
are woman). The largest group in terms of age were respondents in 51-60 years of age (about
41,5%), and in terms of seniority about 68,8% of group work more than 21 years. Most of
group rates their material status like average (82,1%)., including married (74,5%) and with
children (84%). According to education: secondary education (63,2%), and this with
postgraduate training (17,92%). In this groups most of nurses and midwifes work in surgical
specialization, and the largest group work in shift system (98,58%) includes 7,16% managers.
For 53,8% of group it is only place of work. For 44% of group the main reason for choosing
a job was need to help other people. 2. Most of nurses and midwifes notes the working
conditions like average (74,53%) and the satisfaction of work was directly proportional with
their salaries. 3. Cooperation with the other Staff respondents notes as very good (54,72%
with boss, 42,45% with other workers group, 22,64% with the others) or good.
4. This hospital gives for respondents opportunity to develop for (62,26%) of groups, and
promotion oppotunity for (58,49%) of group. 5. Disturbing is a fact that (96,33%) of group is
in a burnout risk group. 6. Most of the respondents were satisfied of his work (86,79%) and
note the important role of nurses and midwifes in healthcare system (87,73%).
7. Confirmation for average quality of live are the scores of SWLS scale. It is 23,47 points
and it is more than average in Poland.
Key words: satisfaction, quality, burnout syndrome
Wstęp
Tematyką satysfakcji z pracy zaczęto się interesować na początku XX wieku.
Jako jedna z podstawowych działalności każdego dorosłego człowieka to praca, która to
właśnie wypełnia nam prawie połowę życia i tym samym decyduje o nas samych. Często nie
uświadamiamy sobie tego faktu. Praca związana dużym obciążeniem np. praca pielęgniarki
często nie pozwala na oddzielenie sfery zawodowej od prywatnej. W tym przypadku związek
pomiędzy satysfakcją a jakością świadczonych usług wydaje się oczywisty. Wytwory
powstające na skutek pracy podnoszą, jakość i satysfakcję z życia każdego człowieka i co za
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tym idzie społeczeństwa. Praca przynosi nie tylko efekty materialne, ale również przyczynia
się do powstawania więzi społecznych.
W związku z tym, iż praca zajmuje dużą część życia dorosłego człowieka powinna
przynosić wiele satysfakcji z jej efektów oraz powinna dawać zadowolenie z możliwości
rozwoju zawodowego i posiadać możliwości podnoszenia kwalifikacji. Literatura
psychologiczna zajmująca się problemem pracy, zwraca uwagę na jej wpływ na całe życie
człowieka.

Wpływ

jest

różnoraki:

pracoholizm,

mobbing,

wypalenie

zawodowe

oraz pozytywny, co odzwierciedla się w satysfakcji i zadowoleniu z pracy i w życiu
osobistym.1

Jakość życia przejawiając się, jako element przystosowania biologicznego,

społecznego i duchowego powoduje, że można powiedzieć o zespole elementów, wśród
których znajdują się między innymi takie obszary jak: współudział w życiu społecznym,
dorobek twórczy, bogactwo przeżyć, poziom świadomości, poziom aktywności.2
Współczesna

psychologia

opisuje

satysfakcję

zarówno,

jako

pozytywne

jak i negatywne uczucia i postawy odnoszące się do realizowanych przez pracowników
zawodowych obowiązków.3 Jest również definiowana, jako emocjonalny stan zadowolenia
spowodowany oceną własnej pracy.4 Satysfakcja to odczucie subiektywne. Występująca
sytuacja może pojawić się u jednej osoby a u następnej w ogóle się nie pojawi. Na satysfakcję
składają się różnorakie elementy. Zaliczamy do nich zarówno czynniki zewnętrzne
jak i wewnętrzne. Do czynników zewnętrznych zaliczymy odczucie zadowolenia, które jest
niezbędne do osiągnięcia satysfakcji z pracy.5 Do czynników zewnętrznych możemy zaliczyć:
wynagrodzenie, stosunki międzyludzkie, warunki materialnego środowiska pracy, poziom,
styl kierowania. Natomiast do czynników wewnętrznych zaliczamy: uznanie zwierzchników,
poprzez pochwałę lub gratyfikację finansową, oraz możliwość uczenia się, czy powierzenie
przez pracodawcę większej odpowiedzialności. wzrost statusu i satysfakcji pracy.6
Mimo upływu lat w dalszym ciągu pozostają kategoriami wielowątkowymi,
co powoduje trudności w jednoznacznym określeniu pojęć zadowolenia i satysfakcji.

1

Lubrańska A.,Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia, Wydawnictwo Dolfin, Warszawa
Dugiel G., Kecka K., Jasińska M., Jakość życia pielęgniarek – badanie wstępne, Medycyna Ogólna
i Nauki o Zdrowiu, Tom 21,Nr 4,Szczecin 2015, str.398-401.
3
Schulz D.P., Schulz S.E., Psychologia, a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa2002, str. 296.
4
Stabryła A., Pindelski M., Mrówka R., Zarządzanie w kryzysie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, Kraków2010, str.15.
5
Kaczkowska-Serafińska M., Satysfakcja z pracy cz. I „Postera” Miesięcznik Europejskiego Forum Właścicielek
Firm, Nr 10, Warszawa 2011, str. 15.
6
Chmiel N., Kacmajor M., Nowak A., Pikiel S., Sulak A., Tyszkiewicz A., Psychologia pracy
i organizacji, Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, str. 346.
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Cel, przedmiot i metoda badań
Celem badań było poznanie poziomu satysfakcji i jakości życia Pielęgniarek
i Położnych pracujących w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.
Przedmiotem badań było poznanie oceny przez pielęgniarki i położne następujących
zagadnienia: warunków pracy i rodzaju zatrudnienia; współpracy z przełożonymi, innymi
pracownikami; możliwości rozwoju w swojej placówce; zostały dotknięte procesem
wypalenia zawodowego; poziomu zadowolonia z pracy na zajmowanych stanowiskach
oraz satysfakcji z ich życia za pomocą wystandaryzowanej SWLS.
Materiał badawczy zgromadzono wykorzystując autorski kwestionariusz ankiety
oraz wystandaryzowaną skalę satysfakcji z życia SWLS, E, Dieniera, R.A. Emmonsa,
R.J. Larsona, S. Griffina w adaptacji Zygfryda Juczyńskiego, której wynikiem pomiaru jest
ogólny wskaźnik poczucia zadowolenia z życia. 7
Dobór badanej populacji nastąpił losowo w miejscu pracy respondentów. Badania
przeprowadzono, wśród 120 pielęgniarek i położnych pracujących w oddziałach i Poradniach
specjalistycznych oraz Pogotowiu Ratunkowym, w terminie od 01- 31 grudnia 2016r.
Na badania uzyskano pisemną zgodę Dyrekcji Szpitala. Zwrotnie uzyskano 106 ankiet.
Wyniki badań
W badaniu ankietowym udział wzięło 120 osób zatrudnionych na stanowisku
pielęgniarki lub położnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie. Wypełnione ankiety
zwróciło 106 osób. Według danych ankietowych najliczniejszą grupą wiekową wśród
respondentów były kobiety w przedziale wiekowym 51-60 lat (40,57%), które razem z grupą
kobiet w przedziale wiekowym 41-50 lat badanych (80,18%). Najmniej liczną grupą byli
natomiast mężczyźni w przedziale wiekowym 51-60 lat (0,94%).
W analizie globalnej najliczniejszą grupę wiekową stanowiły osoby w przedziale
wiekowym 51-60 lat, najmniej liczną osoby powyżej 60 roku życia. W aspekcie płci struktura
grupy respondentów, w zdecydowanej większości przechyla się w stronę kobiet, których
w przedmiotowej ankiecie wzięło udział 94,34%. Grupa mężczyzn jest grupą zdecydowanie
mniejszościową (5,66%). Najliczniejszą grupą wiekową wśród respondentów w kontekście
stażu pracy i wykształcenia były kobiety z wykształceniem średnim (61,32%), wśród których
7

Z. Juczyński, Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Pracownia Testów psychologicznych
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001, str.8.
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zdecydowanie dominowały osoby ze stażem w przedziale 21 lat i więcej (49,06%).
Najmniej liczną podgrupą były kobiety z wykształceniem magisterskim i stażem pracy do lat
10 (0,94%). Natomiast najliczniejszą grupę respondentów w kontekście poziomu
wykształcenia stanowiły osoby z wykształceniem średnim (63,2%). Co trzeci badany (31,1%)
posiadała wykształceniem licencjata oraz pozostali (5,7%) z wykształceniem magistra.
Wśród

(17,92%)

respondentów

legitymowało

się

posiadaniem

specjalizacji

w dziedzinach pielęgniarskich. Najliczniejszą grupę wśród osób posiadających specjalizację
stanowiły kobiety z wykształceniem średnim w przedziale wiekowym 51-60 lat, ze stażem
ponad 21 lat i powyżej (42,11%).
Najliczniejszą grupę stanowiły osoby pracujące w oddziale zabiegowym (56,6%),
natomiast w tej grupie najliczniejszą reprezentację stanowiły osoby w przedziale wiekowym
51-60 lat. Osób pracujących w oddziałach zabiegowych (56,6%) było nieznacznie więcej, niż
osób pracujących w oddziałach zachowawczych (43,4%). Zdecydowana większość to
mieszkańcy miasta innego niż wojewódzkie (62,3%). W tej grupie najliczniejszą
reprezentację stanowiły osoby w przedziale wiekowym 41-50 lat (28,62%). Większość
respondentów ocenia swoją sytuację materialną, jako przeciętną (82,08%). Taką sytuację
deklaruje najwięcej osób w przedziałach wiekowych 51-60 lat (35,8%), oraz co trzeci w
przedziale 41-20 lat (33,0%), co daje razem 68,8% ogółu ankietowanych. W grupie
respondentów najwięcej było osób zamężnych/żonatych (74,5%) w przedziale wiekowym
51-60 lat (34,9%).
Respondenci w zdecydowanej większości posiadali potomstwo (84%). Zasadniczo
pod

względem

struktury

rodziny

respondenci

podzielili

się

równo

na

połowę;

wielopokoleniowa (50%), jednopokoleniowa (50%).Najliczniejszą grupę respondentów
w skorelowanych relacjach system pracy a poziom wykształcenia to osoby pracujące
w systemie zmianowym (98,58%), legitymujące się wykształceniem średnim (61,48%).
Z analizy danych wynika, że 17 osób pracowało w poradni, jako drugim miejscu
pracy.

Najliczniejszą

grupą

natomiast

są

osoby

nie

pracujące

w

poradni

i mające jedno miejsce pracy (51,94%). W aspekcie pracy na stanowisku kierowniczym
skorelowanym z wykształceniem najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem
średnim nie zajmujące stanowisk kierowniczych (55,66%). Osoby pracujące na stanowiskach
kierowniczych stanowiły 7,16% respondentów.
Grupa osób z jednym miejscem zatrudnienia i wykształceniem średnim stanowiła
najliczniejsze grono (36,79%). W grupie respondentów nieznacznie przeważały osoby
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zatrudnione tylko w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie (53,8%) przy nieoznaczonej
(1,9%).
chęć niesienia pomocy innym

44%

zgodność zainteresowań z kierunkiem…

27%

tradycje rodzinne

15%
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Rycina 1. Powód wyboru zawodu.
Figure 1. The reason choose an occupation.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study.

Główną determinantą wyboru zawodu wskazaną przez respondentów była chęć
niesienia pomocy innym, zwana potocznie powołaniem zawodowym (44%). Dane obrazuje
Ryc. 1.
Wśród badanych poczucie satysfakcji z pracy kształtowało się na poziomie nieco
ponad przeciętnym. Najbardziej usatysfakcjonowaną z pracy grupą pod względem
wykształcenia były osoby z wykształceniem magisterskim (33%;0%), następnie licencjackim
(52%), a najmniej grupa z wykształceniem średnim (69;1%).
Ponownie grupa osób z wykształceniem magisterskim okazała się grupą najbardziej
usatysfakcjonowaną sytuacją finansową, zaś poczucie satysfakcji z gratyfikacji finansowej za
wykonywaną pracę określili ogólnie na poziomie poniżej przeciętnej. Prawie co trzecia osoba
badana była innego zdania (28,30%). Najwięcej respondentów wskazało krótszy niż
tygodniowy okres swojej absencji chorobowej w ostatnim roku (55,66%). Znaczna część
respondentów, nie opuściła ani jednego dnia w pracy z powodu choroby. Liczba dni absencji
w przedziałach do dwóch tygodni jest proporcjonalna do liczebności grupy, odchylenie od tej
proporcji daje się zauważyć w przedziale absencji wynoszącym ≥ miesiąca, w której
dominuje grupa osób z wykształceniem licencjackim.
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Respondenci ogólnie warunki pracy w aspekcie wyposażenia stanowiska pracy
oraz czystości i estetyki miejsca określają powyżej przeciętnej. Bardzo dobrze warunki
w pracy ocenia prawie co piąta osoba badana (19,81%), oraz przeciętnie (74,53%).
Połowa respondentów po względem udzielonej odpowiedzi były osoby z wykształceniem
średnim, przeciętnie zadowolone z pracy (50%). Bezpieczeństwo pracy oraz stosowane środki
ochrony osobistej zostały przez respondentów ocenione nieznacznie wyżej niż przeciętnie,
zaś jako bardzo dobre oceniła je co trzecia osoba badana (31,13%), w tej grupie najliczniejszą
była grupa osób z wykształceniem średnim jako przeciętne (65,09%),
Działania na rzecz poprawy jakości pracy respondenci ocenili na poziomie nieco
wyższym niż przeciętne. Bardzo dobrze ocenił co czwarty badany (25,47%), przeciętnie
60,38%, a negatywnie pozostali (7,55%). Ankietowani w znacznym stopniu ocenili, że bardzo
dobrze znają swoje zadania i obowiązki na stanowisku pracy, jako bardzo dobrą ich
znajomość wskazało większość osób (75,47%).
Współpracę z przełożonym respondenci ocenili na poziomie zbliżonym do bardzo
dobrego (54,72%), przeciętną prawie polowa badanych (42,45%), podobnie współpracę
z innymi grupami zawodowymi. Pozytywnie oceniono współpracę z innymi komórkami
organizacyjnymi, najlepiej przez respondentów z wykształceniem średnim (22,64%).
Niepokojącym jest fakt, że wysoki odsetek badanych (39,62%) wskazało, zetknięcie się
z przejawami mobbingu.
Komunikacja z przełożonym została oceniona bardzo wysoko 89,62% ankietowanych
potwierdziło, że otrzymuje niezbędne informacje i są one przekazywane zrozumiale.
Badania wykazały, iż respondenci (72,64%) mieli możliwość zgłaszania i realizowania
swoich pomysłów, przeciwnego zdania (27,36%). Zdaniem badanych, personel podnoszący
systematycznie swoje kwalifikacje to dla podmiotu leczniczego był gwarancją wzrostu
jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług. Badania wykazały, iż ponad połowa
ankietowanych (62,26%) ma możliwości dalszego rozwoju w szpitalu. Największy odsetek
badanych w aspekcie wykształcenia wystąpił w grupie badanej z wykształceniem wyższym
licencjackim i wyniósł 81,81%.
Możliwość uczenia się, rozwoju zawodowego oraz awansu, zostały ocenione przez
respondentów jako przeciętne (58,49%), bardzo dobre możliwości uczenia się i rozwoju
zawodowego oceniła co czwarta osoba badana (24,53%). Bardzo dobrą opinię
o szpitalu wypowiedziało 14,15% osób, w tym żadna z wykształceniem magisterskim,
natomiast osoby z wykształceniem średnim przeciętnie ocenili szpital (39,62%). Respondenci

Satysfakcja i jakość życia pielęgniarek i położnych w Zespole Opieki …

117

raczej dobrze ocenili wpływ swojej pracy na sukces szpitala (36,79%), pozostali ocenili
negatywnie lub nie potrafili dokonać tej oceny.
Zdecydowana większość ankietowanych byla zadowolona z pracy (86,79%),
najliczniejsza grupa to osoby z wykształceniem średnim (52,83%). W kontekście wieku
najbardziej zadowoloną z pracy jest grupa osób w przedziale wiekowym 31-40 (34,9%) lat
oraz najmniej grupa osób w wieku powyżej 60 lat. Identyfikacja wpływu pracy własnej na
sukces szpital jest duża, co wykazał znaczący odsetek badanych (87,73%), na co wskazali
wszystkie osoby wykształceniem magisterskim, najniżej i wysoko osoby z wykształceniem
średnim (85,07%).
Ogólnie respondenci dostrzegają swój udział w sukcesach funkcjonowania szpitala
(87,73%). Wszyscy badani wskazali identyfikację sukcesu szpitala z własnymi działaniami
wykazały się, w aspekcie wieku, osoby powyższej 60 r.ż. Założono również, że dla określania
progów poziomów, wartości ułamkowe zaokrąglane będą do pełnych liczb zgodnie
z zasadami matematyki, natomiast wyniki dookreślane będą zgodnie z wartościami
ułamkowymi. Ogólny poziom satysfakcji z życia badanej grupy wyniósł 23 i 47 punktów,
co wskazuje, że respondenci są raczej zadowoleni z życia.
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Rycina 2. Poziom satysfakcji z życia a wiek.
Figure 2. Level of satisfaction with life an age.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study.

Analiza poziomu satysfakcji w oparciu o wiek respondentów pozwala stwierdzić,
że grupą z najwyższym poziomem satysfakcji z życia jest grupa respondentów powyżej
60 r.ż. (29,5 średnia punktów), która jest bardzo zadowolona z życia. Zaraz za nią plasuje się
grupa osób do 30 r. ż. (25,75%), która jest również bardzo zadowolona z życia.
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Rycina 3. Poziom satysfakcji z życia a staż pracy.
Figure 3. Level of satisfaction with life an work experince.
Źródło: badanie własne
Source: Own study.

Analiza poziomu satysfakcji z życia w oparciu o staż pracy respondentów pozwala
stwierdzić, że grupą o najwyższym poziomie satysfakcji z życia (24,53%), interpretowanym
jako raczej zadowolona z życia, jest grupą osób o najkrótszym stażu pracy, tj. do 10 lat, Nieco
niższy poziom (23,49%) wykazuje grupa osób o najdłuższym stażu, tj. 21 lat i powyżej.
Jednak i ten wynik plasuje tę grupę w przedziale raczej zadowolonych ze swego życia osób.
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Rycina 4. Poziom satysfakcji z życia a wykształcenie
Figure 4. Level of satisfaction with life an education.
Źródło: badanie własne
Source: Own study.

Osoby z wykształceniem licencjackim określiły swój poziom satysfakcji z życia na
znacznie wyższym poziomie (25,9%) od pozostałych grup. Wyniki respondentów
w aspekcie wykształcenia, potwierdziły ogólny wynik, że grupa jest raczej zadowolona ze
swojego życia.
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Rycina 5. Poziom satysfakcji z życia a miejsce zamieszkania
Figure 5. Level of satisfaction with life an place of residence.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study.

Analiza satysfakcji z życia w aspekcie miejsca zamieszkania wskazała wyższy poziom
w tym zakresie osób zamieszkujących w mieście wojewódzkim.
Podsumowanie
Reasumując, większość pielęgniarek i położnych oceniło na poziomie przeciętnym
warunki pracy w badanym szpitalu, ich pozytywne poczucie satysfakcji było zależne od
poziomu posiadanego wykształcenia. Ponad połowa bardzo wysoko pozytywnie oceniła
współpracę z przełożonym szpitala, relacje z współpracownikami innych grup zawodowych
oraz co czwarta badana osoba innymi działami, zaś pozostali ocenieni te relacje jako dobre.
Prawie co trzecia osoba była przekonana o możliwości w zakładzie rozwoju zawodowego
i o możliwości awansu zawodowego (58,49%), zadowolenia z pracy (86,79%) oraz odczuciu
własnego wpływu na sukces szpitala (87,73%). Poziom satysfakcji z życia wśród pielęgniarek
i położnych, wg oceny wystandaryzowanej skali SWLS potwierdziło na poziomie
przeciętnym i był on wyższy od średniej krajowej. Wpływ na skalę SWLS determinował
wiek, staż pracy i wykształcenie, natomiast nie stwierdzono wpływu pod względu na płeć
badanych.
Mimo tych pozytywnych ocen, niepokojący jest fakt wynikający wysokim odsetkiem
dotknięcia procesem wypalenia zawodowego pielęgniarek i położnych (96,33%) oraz wysoki
odsetek badanych zetknięcie się z przejawami mobbingu (39,62%), co wymaga
natychmiastowej reakcji przeciwdziałania temu negatywnemu zjawisku.
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WIEDZA PACJENTÓW PRZEWLEKLE DIALIZOWANYCH
NA TEMAT ZACHOWAŃ I STYLU ICH ŻYCIA
KNOWLEDGE OF CHRONICALLY DIALYSED PATIENTS
ABOUT THEIR BEHAVIOUR AND LIFESTYLE

Streszczenie
Rozwój i postęp metod leczeni pacjenta ze schyłkową niewydolnością nerek pozwoliły
na znaczne wydłużenie życia chorego. Hemodializa jako terapia daję dużo korzyści lecz
również wpływa na zmiany i jakość życia.
Cel pracy: Celem niniejszej pracy było zbadanie wiedzy pacjentów przewlekle
dializowanych na temat zachowań i stylu ich życia.
Metoda badań: W badaniu wzięło udział 70 pacjentów. Badania przeprowadzono w okresie
od 01-06-2016 do 01-02-2017 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu w Ciechanowie na
oddziale nefrologii. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety.
Wyniki: Badania wykazały, że choroba zdecydowanie pogorszyła sytuację życiową
pacjentów przewlekle dializowanych (72,9%). Radość i zadowolenie z życia jest odczuciem,
który towarzyszy rzadko wśród chorych przewlekle dializowanych (67,1%). Choroba ma
wpływ na ograniczenia wynikające z aktywności fizycznej (82,9%), życia seksualnego
(88,6%) oraz zmian nawyków żywieniowych (87,1%). Poziom ich wiedzy jest określany jako
niewystarczający (60%), a głównym źródłem wiedzy jest Internet (100%).
Wnioski: Badania przeprowadzono w grupie 70 pacjentów dializowanych, większy odsetek
pacjentów stanowiły kobiety (64,3%), najliczniejszą grupę badanych była w wieku 41- 60 lat
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(42,86%), największy odsetek respondentów zamieszkiwała w mieście (52,86%), legitymując
się wykształceniem podstawowym (45,72%) i wyższym (28,58%), najwięcej wśród osób
nieaktywnych zawodowo (75,7%). Wg badań najliczniejsza część ankietowanych
była dializowana przez okres od 3 do 5 lat (42,86%). Największymi trudnościami były
następujące problemy związane z ograniczeniem aktywności fizycznej (82,9%), życiem
seksualnym (88,6%) oraz zmianą nawyków żywieniowych (87,1%). Życie seksualne
pacjentów uległo pogorszeniu u wszystkich pacjentów w wieku <30 lat (100%),
w pozostałych grupach wiekowych był nieco niższy (30-40 lat-84,62%; 41-60 lat -96,67%;
>60 roku życia - 75 %). Zdecydowana większość badanych pod wpływem choroby zmieniła
swoje nawyki żywieniowe (75,7%). Badania wykazały, że poziom wiedzy dializowanych
pacjentów na temat choroby był niewystarczający (60%), poza przedziałem wiekowym 30-40,
natomiast ze względu na wykształcenie ich osoby z wykształceniem wyższym ocenili jako
niewystarczający (95%). Choroba zdecydowanie pogorszyła sytuację życiową dializowanych
pacjentów (72,9%), większość otrzymało wsparcie ze strony najbliższych (95,7%).
Ogólna radość i zadowolenie z życia była odczuciem u ponad połowy badanych (67,1%).
Osoby powyżej 60 roku życia stwierdzili, że prawie przez cały czas czują zadowolenie
z życia (55%). Wszyscy ankietowani w wieku do 30 lat twierdzili, iż rzadko czują
zadowolenie i radość z życia (100%).
Słowa kluczowe: hemodializa, jakość życia, dieta
Summary
The development and progress of treatment methods of patients with end-stage renal
disease allowed to prolong the patients’ lives in a significant way. Hemodialysis as a therapy
brings benefits but it also affects changes in life and its quality.
Aim of the project: The purpose of this project was to investigate the knowledge of
chronically dialysed patients about their behaviour and lifestyle.
Method of research: The studies, carried out in the period from 01.06.2016 to 01.02.2017 in
the Nephrology Ward of Regional Specialized Hospital in Ciechanów, involved 70 patients.
A questionnaire survey was used as the research tool.
Results: The research has shown that the disease severely worsened the life status of
chronically dialysed patients (72,9%). The quality and satisfaction of life is a feeling that
rarely accompanies chronically dialysed patients(67,1%).
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Disease influences on the limits in physical activities (82,9%), sexual life (88,6%), and
changes of eating habits (87,1%).The level of knowledge of the patients is defined as
insufficient (60%) and the Internet turns out to be the main source of knowledge (100%).
Conclusions: The research was carried out in a group of 70 dialysed patients, the higher
proportion of patients were women (64,3%), the largest group of patients were at the age
of 41-60 (42,86%),the highest percentage of the respondents lived in the city (52,86%),
with primary school qualifications (45,72%) and higher education (28,58%), the large number
of patients were inactive professionally (75,7%). According to the research,the largest number
of respondents were dialysed for 3-5 years (42,86%).The greatest difficulties for the patients
were as follows: problems related to the limits in physical activities (82,9%), sexual life
(88,6%), and changes of eating habits(87,1%).The sexual life of patients has worsened in case
of all the patients below the age of 30 (100%), in the remaining age groups was slightly lower
(30-40 year olds- 84,62%; 41-60 year olds 96,67%; above 60 year olds -75%).
The majority of patients changed their eating habits as a result of the disease. Studies have
shown that the level of knowledge of dialysed patients about the disease was insufficient
(60%) except for the patients aged 30-40 which was the consequence of the level of their
education ;the patients with higher level of education rated the knowledge as insufficient
(95%). The disease has significantly worsened the life situation of dialysed patients (72,9%);
most of them received the support of their relatives (95,7%). More than half of the patients
felt joy and satisfaction of life (67,1%) Patients,above the age of 60 claimed that they
are satisfied of life nearly all the time (55%).All the respondents aged up to 30 said that they
rarely feel contented and happy about their life (100%).
Key words: hemodialysis, quality of life, diet
Wstęp
Przewlekła choroba nerek należy do chorób cywilizacyjnych XXI wieku.
Rozwój diagnostyki i postęp metod leczenia pozwoliły na znaczne wydłużenie życia chorego
w schyłkowym stadium przewlekłej choroby nerek.
Jakość życia człowieka zależna jest od dobrego samopoczucia, zdrowia oraz komfortu
funkcjonowania. Może ona się zmniejszyć, kiedy cierpimy na nagłe bądź przewlekłe
schorzenia. Przypadłości z jakimi może przyjdzie nam się zmierzyć mogą okazać się
różnorodne. Naturalnym procesem będzie fakt dążenia do przywrócenia dobrej kondycji
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organizmu. Chorzy ze schyłkową niewydolnością nerek dowiadując się, że będą musieli
podjąć leczenie nerko zastępcze powinni mieć świadomość o zmianie życia na poziomie
każdej sfery swojego życia. Dlatego bardzo ważnym elementem w życiu chorego przewlekle
dializowanego jest edukacja oraz promocja zdrowia, aby pacjenci mogli osiągnąć optymalną
jakość życia.
Leczenie nerko zastępcze ma na celu czasowe lub długotrwałe zastąpienie funkcji
nerek, które powstały na skutek odwracalnych lub nieodwracalnych zmian. Leczenie te ma
zastosowanie przede wszystkim w ostrej i przewlekłej chorobie nerek. 1
Ostra niewydolność nerek (o.n.n.) to zespół chorób, który prowadzi do nagłego
zaburzenia funkcji wydalniczej nerek i ostrej mocznicy. Leczenie nerko zastępczego w ostrej
niewydolności nerek jest następstwem niepowodzenia leczenia zachowawczego.
Wskazaniami do leczenia dializoterapią w ostrej niewydolności nerek są wskazania kliniczne
i biochemiczne. Ogromne znaczenie ma właściwe przygotowanie chorego do niektórych
badań diagnostycznych lub zabiegów operacyjnych. 2
Terapia nerko zastępcza w ostrej niewydolności nerek powoduje wiele kontrowersji
w środowisku medycznym z powodu trudnej diagnostyki o.n.n. Bez wątpienia przewlekła
choroba nerek (PChn) to zespół chorobowy pojawiający się w wyniku uszkodzenia lub
zmniejszenia czynnych nefronów. Powyższe stany chorobowe prowadza do pogorszenia
funkcji nerek. 3
Każda interwencja w organizm człowieka niesie za sobą działania niepożądane.
Dializoterapia również jest zabiegiem, który powoduję powikłania u osób dializowanych.
Do najczęstszych zaliczamy: hipotonia, odczyny gorączkowe, kurcze mięśni, zespół
pierwszego użycia, świąd skóry, zespół niewyrównania oraz hemoliza.4 Dlatego też, praca
pielęgniarki w stacji dializ wymaga czujności w sytuacjach powikłań występujących podczas
hemodializy. Rola pielęgniarek jest wielkoobszarowa, obejmuje przygotowanie pacjenta
do dializy, jaki i podłączenie dializy oraz zabezpieczenie stanowiska nerko zastępczego
dla następnego pacjenta. Do zadań pielęgniarki należy przestrzeganie zasad higieny,
zachowanie zasad aseptyki oraz antyseptyki na każdym etapie swojej pracy, przekazywanie
pacjentom
1

informacji

dotyczących

pielęgnacji

przetoki.

Zwłaszcza

ludzie

starsi,

B. Białobrzeska, A. Dębska- Ślizień, Pielęgniarstwo nefrologiczne, PZWL, Warszawa 201, s. 301.
Z. Rybicki, Intensywna terapia dorosłych, Wyd. MAK MED, Lublin 2009, s. 607- 609.
3
A. Szczeklik Choroby wewnętrzne. Przyczyny, rozpoznanie i leczenie, tom II.. wyd. Medycyna Praktyczna,
Kraków 2005, s. 262.
4
M. Prokopiuk – Wierzbicka, P. Wierzbicki, Hipotonia śróddializacyjna, Polski Merkuriusz Lekarski,
24 (2008), s. 368.
2
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którzy często nie znają obowiązujących zasad higieny i wymagają pomocy personelu
pielęgniarskiego. Należy zatem pamiętać, iż pacjent przewlekle dializowany ma zmniejszoną
zdolność przetwarzania informacji i ich zapamiętywania, które wynikają z choroby
podstawowej i samej dializy.
Obowiązkiem odpowiedzialnej i profesjonalnej pielęgniarki dializacyjnej jest dbanie
o dobrą edukację pacjentów dializowanych. Pracę każdej pielęgniarki powinna cechować
empatia, okazywanie troski oraz wsparcia, gotowość bycia przy chorym.5
Jakość życia w sytuacji choroby daję możliwość spojrzenia całościowego na sytuację
chorego z szczególnym uwzględnieniem ważnych dla niego dziedzin życia.6 Zastosowanie
dializoterapii istotnie przyczyniło się do wydłużenia życia osób, które cierpią na przewlekłą
chorobę nerek. Hemodializa, która niekwestionowanie niesie ze sobą bardzo wiele korzyści,
przyczynia się w dużym stopniu do ograniczeń w życiu pacjenta. Na jakość życia osób
podawanymi tego typu leczenia składają się czynniki niezależne, które są związane
z dializami oraz czynniki indywidualne wynikające z psychicznej akceptacji tej formy terapii,
a także jego funkcjonowanie fizyczne. Na poprawę jakości życia chorego ma przede
wszystkim wpływ jego pozytywne nastawienie do całej procedury wynikającej z prowadzonej
dializoterapii oraz chęć współpracy z personelem medycznym, który pomoże w dostosowaniu
się do zaleceń i ograniczeń wynikających z prowadzonej terapii. 7
Edukacja zdrowotna to proces umożliwiający ludziom chorym jak i zdrowym kontrolę
nad własnym zdrowiem, a także tworzenia warunków dla jego utrzymania. Edukacja
zdrowotna jest procesem, który opiera się prowadzeniu zajęć edukacyjnych.8
Problemem z którym borykają się pacjenci dializowani to również sfera intymna.
Osoby te rzadziej podejmują aktywność seksualną, wynikająca ze zmiany wyglądu, zaburzeń
emocjonalnych, niskiej oceny własnej osoby.9
Dieta chorych przewlekle dializowanych powinna pokrywać dzienne zapotrzebowanie
energetyczne, dostarczać mikro i makro składników by zapobiec niedożywieniu

5

Rutkowski B. red., praca zbiorowa, Dializoterapia w praktyce pielęgniarskiej, Gdańsk 2002, Wydawnictwo
Medyczne MAKmed, s. 32-35.
6
Sęk H. Wprowadzenie do psychologii klinicznej- Psychologia zdrowi i choroby Warszawa 2005, Wydawnictwo
naukowe scholar, s. 232-233.
7
Ciechanowski K., Problemy psychospołeczne chorych przewlekle dializowanych, „Postępy Nauk
Medycznych”, 2010, 3, s. 188-191.
8
Jaczewski A., Komosińska K., Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej, Płock, 2004, s.11.
9
Gętek M., Czech N., Białek-Dratwa A., Fizia K., Muc-WierzgońM., Kokot T., Nowakowska-Zajdel E., Jakość
życia
chorych
poddawanych
przewlekle
leczeniu
nerkozastępczemu–przegląd
piśmiennictwa,„HygeiaPublicHealth”,2012,47(2), s. 151-156.
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oraz rozwojowi miażdżycy, ograniczyć ilość końcowych produktów przemiany materii (sodu,
mocznika, fosforu). 10
Aktywność fizyczna jest niezbędnym elementem, zarówno pod względem fizycznym
i psychicznym. Brak lub źle dobrana aktywność fizyczna może doprowadzić pacjentów
przewlekle dializowanych do zwiększenia ryzyka zachorowań na choroby sercowonaczyniowe, zmniejszenia odporności na infekcji. 11
Wsparcie społeczne dla osób dializowanych jest bardzo ważnym czynnikiem
pozwalającym radzić sobie ze stresem związanym z chorobą. Choruję nie tylko strefa
biologiczna, ale także strefa psychiczna, duchowa oraz społeczna.12 Wsparcie osób
dializowanych to przede wszystkim wsparcie okazywane przez najbliższe osoby chorego.
Rodzina i osoby z najbliższego otoczenia stanowią tzw. układ wspierający. Brak zrozumienia
oraz pomocy ze strony najbliższych może doprowadzić do poczucia beznadziejności, depresji
oraz braku chęci do walki z chorobą. Świadomość, że ma się wsparcie wśród rodziny,
przyjaciół pomaga w walce z obniżeniem własnej wartości oraz pomaga przetrwać trudne
chwile w chorobie.
Cele, przedmiot i metoda badań
Celem głównym mojej pracy jest zbadanie poziomu wiedzy pacjentów przewlekle
dializowanych na temat zachowań i stylu ich życia.
Przedmiotem badań były cele szczegółowe:
1. Jakie są najczęstsze trudności i problemy zdrowotne pacjentów dializowanych?
2. Jaki jest zakres i poziom wiedzy pacjentów na temat stosowanej terapii i własnej choroby?
3. Czy poziom wiedzy badanych zależy od wieku i wykształcenia?
4. Jaki jest wpływ choroby na życie rodzinne pacjenta (na życie codzienne, na aktywność
fizyczną, seksualną, zmianę nawyków żywieniowych)?
5. Czy badani poszukują i z jakich źródeł korzystają, aby pogłębić swoją wiedzę na temat
własnej choroby?
6. Jak badani oceniają jakość swojego życia z chorobą (akceptacja i zadowolenie z życia)?

10

Rutkowski B., Małgorzewicz S., Łysiak-Szydłowska W., Stanowisko dotyczące
rozpoznawania oraz
postępowania w przypadku niedożywienia dorosłych chorych z przewlekłą chorobą nerek, „Forum
Nefrologiczne”, 2010 (3/2), s. 138-141
11
Laudański K., Nowak Z. Nastrój i stres chorobowy u chorych dializowanych Wyd. Merkuriusz Gdańsk 2003,
s. 376-379
12
. Misiewicz A., Różański J. Problemy psychospołeczne chorych przewlekle dializowanych Post Nauk Med.
2010
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Badania przeprowadzono w okresie od 06.2016 do 02.2017 w Wojewódzkim
Specjalistycznym Szpitalu w Ciechanowie na oddziale nefrologii. Narzędziem badawczym
był autorski kwestionariusz ankiety składający się z metryczki oraz części głównej badającej
grupy 70 osób.
Zebrany materiał na bieżąco wprowadzano do specjalnie opracowanej na potrzebę
badań bazy danych programu Excel. Wszystkie obliczenia wykonano za pomocą pakietu
statystycznego SPSS Statistics 21,0 Do zbadania zależności statystycznej pomiędzy
analizowanymi cechami użyto testu chi kwadrat.
Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej testem x2 dla prób
niezależnych. Przyjęto 5% ryzyka błędu wnioskowania. Wartość prawdopodobieństwa
p<0,05 uznano za statystycznie istotną.
Wyniki badań
Badania przeprowadzono w grupie 45 kobiet( 64,3%), pozostali to mężczyźni.
Badanych ujęto w czterech przedziałach wiekowych. Najmniejszą grupę stanowiły osoby do
30 lat (10%), następnie 13 osób w przedziale wiekowym 30-40 lat(18,6%). Kolejną grupę
powyżej 60 roku życia i stanowili 20 chorych (28,6%). Największą liczbę osób badanych
stanowili chorzy w wieku 41-60 lat (42,9%). Zdecydowana wiekszość badanych była
mieszkańcami miasta (52,9%). Największą grupę wśród badanych stanowiły osoby
z wykształceniem podstawowym (45,7%), następnie osoby z wykształceniem wyższym
(28,6%), pozostali ze średnim (11,4%) i zawodowym. Warunki socjalno-bytowe wśród
większości ankietowanych określono, jako wystarczające (58,6%)n następnie jako dobre
(71,4%).
W badanie ukazało niską aktywność zawodową pacjentów dializowanych, pośród
których zdecydowana większość nie pracowała zawodowo (75,7%), akceptując swoją
chorobę (47,1%), co piąty czuł lęk o własne życie (28,6%), złość (15,7%),
i obojętność. Zdecydowanie większą grupę stanowili dializowani od 3 do 5 lat (42,9%), zaś
najmniejszą powyżej 10 lat (4,3%). Pacjenci dializowani zmierzali się z codziennym
ograniczeniem aktywności fizycznej, zmianami w życiu seksualnym i nawykami
żywieniowymi.
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Tabela 1. Ocena rodzaju aktywności fizycznej preferowanej w grupie badanej pod względem wieku.
Table 1. Evaluation of physical activity your preferred in the test group in terms of age.

Preferowana
aktywność fizyczna
<30 lat
30-40 lat
41-60 lat
>60 lat
Istotność X2
p

Bieganie Pływanie

Sporty
zespołowe

n
3
0
0
2

n %
8 11,43
0 0,00
1 7,69
3 10,00

n
2
0
0
1

%
2,86
0,00
0,00
3,33

n
14
1
3
9

%
19,99
14,29
23,08
30,00

n
70
7
13
30

13 65,00 1 5,00 4 20,00

1

5,00

1

5,00

20 28,6

Spacer
n
43
6
9
15

%
61,43
85,71
69,23
50,00

%
4,29
0,00
0,00
6,67

Jazda
rowerem

Razem:
%
100
10
18,5
42,9

9,90
0,14

Źródło: opracowanie własne.
Source: Own study.

Ich preferowaną aktywnością fizyczna był spacer, szczególnie śród osób w wieku
do 30 lat (85,71%), kolejnym rodzajem aktywności fizycznej była jazda na rowerze
stanowiąca (14,29%). Zbliżone preferencje co do aktywności fizycznej stwierdzono wśród
pacjentów pozostałych grup wiekowych 30-40 lat (spacer 69,23%; jazda na rowerze 23,08%).
Kolejną aktywnością okazało się pływanie stanowiące 20 % osób badanych. Dane obrazuje
Tab. 1.
Tabela 2. Ocena rodzaju aktywności fizycznej preferowanej w grupie badanej pod względem
wykształcenia.
Table 2. Evaluation of physical activity your preferred in the test group in terms of

Spacer
Aktywność
fizyczną
a wykształcenie
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
Istotność X2
p

Sporty
zespołowe
n
%

Jazda
rowerem
n
%

Bieganie

Pływanie

n

%

n

%

43 61,43 3

4,29

8

11,43

2

2,86

14

19,99 70

100

19 59,38
4 40,00
7 87,50
13 65,00
10,59
0,31

3,13
0,00
0,00
10,00

4
2
0
2

12,50
20,00
0,00
10,00

2
0
0
0

6,25
0,00
0,00
0,00

6
4
1
3

18,75
40,00
12,50
15,00

45,7
14,3
11,4
28,6

n

%

1
0
0
2

Razem:
n
32
10
8
20

%

Źródło: opracowanie własne.
Source: Own study.

Badania pokazują, że osoby z wykształceniem średnim bardziej preferują spacery
(87,5%), natomiast osoby z wykształceniem zawodowym zarówno spacery jak i jazdę na
rowerze (40%). Szczegółowe dane przedstawia Tab. 2.

Wiedza pacjentów przewlekle dializowanych na temat zachowań …

129

Tabela 3. Ocena ograniczenia aktywności fizycznej pod względem wieku.
Table 3. Evaluation limitationof physiccl activity in terms of age.

Choroba a aktywność
fizyczna
Do 30 lat
30-40 lat
41-60 lat
Powyżej 60 lat
Istotność X2
P

Ogranicza
n
6
11
26
15
1,24
0,88

Nie ogranicza

Razem:

%

n

%

n

%

85,71%
84,62%
86,67%
75,00%

1
2
4
5

14,29%
15,38%
13,33%
25,00%

7
13
30
20

10
18,5
42,9
28,6

70

100

Źródło: opracowanie własne.
Source: Own study.

Bez względu na wiek w większości badani byli zdania, że choroba ograniczyła ich
aktywność fizyczną (<30 lat - 85,71%) i miała wpływu na ich aktywność fizyczną.
Szczegółowe dane obrazuje Tab. 3.
Tabela 4. Ocena ograniczenia aktywności fizycznej pod względem wykształcenia.
Table 4. Evaluation limitation of physiccl activity in terms of education

Choroba a
aktywność fizyczna

Ogranicza
n

Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
Istotność X2
P

27
8
7
16
0,35
0,99

Nie ogranicza

Razem:

%

n

%

n

%

84,38%
80,00%
87,50%
80,00%

5
2
1
4

15,63%
20,00%
12,50%
20,00%

32
10
8
20

45,7
14,3
11,4
28,6

70

100

Źródło: opracowanie własne.
Source: Own study.

Badania dowiodły, iż bez względu na poziom wykształcenia choroba ograniczała
dializowanych pacjentów aktywność fizyczną (średnie – 87,5%; wyższe- 80,0%). Dane
ukazuje Tab. 4.
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Tabela 5. Ocena wpływu choroby na życie seksualne pod względem wieku.
Table 5. The assessment of impact of the dieease on sexual life in the of age.

Sytuacja zdrowotna
dializowanych a życie
seksualne
Do 30 lat
30-40 lat
41-60 lat
Powyżej 60 lat
Istotność X2
P

Ma wpływ
n
7
11
29
15
6,69
0,85

Nie ma znaczenia

%
100,0
84,62
96,67
75,0

n
0
2
1
5

%
0,0
15,38
3,33
25,0

Razem
n
7
13
30
20

%
10,0
18,50
42,90
28,60

70

100

Źródło: opracowanie własne.
Source: Own study.

Zdecydowana większość badanych bez względu na wiek potwierdziła zależność
między chorobą, a ich aktywnością seksualną. Osoby przewlekle dializowani w wieku >30 lat
w 100 % stwierdzili, iż choroba ma wpływ na ich życie seksualne. Najniższy wskaźnik
stwierdzono pośród badanych powyżej 60 r.ż. (75,0%). Dane ukazuje Tab. 5.
Tabela 6. Ocena wpływu choroby na życie seksualne pod względem wykształcenia.
Table 6. The assessment of impact of the dieease on sexual life in the of education.

Sytuacja zdrowotna
dializowanych a życie seksualne
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
Istotność X2
P

Ma wpływ
n
26
8
8
20
6,03
0,51

%
81,25
80,0
100,0
100,0

Nie ma
znaczenia
n
%
6
18,75
2
20,0
0
0,0
0
0,0

Razem
n
32
10
8
20

%
45,7
14,3
11,4
28,6

70

100

Źródło: opracowanie własne.
Source: Own study.

Osoby z wykształceniem średnim oraz wyższym w 100 % uważają, że choroba miała
wpływ na ich życie seksualne. Analiza statystyczna nie wykazała istotnej zależności
pomiędzy wykształceniem ankietowanych a czy ich sytuacja zdrowotna ma wpływ na ich
życie seksualne. Szczegółowe dane obrazuje Tab. 6.
Zdaniem wszystkich badanych pacjentów w wieku <30 lat, zmiany nawyków
żywnościowych wynikających z choroby są znaczące (30-40lat 76,92; 41-60 96,67%; >60 lat
75,0%). Nie stwierdzono istotnej różnicy w zakresie zmian żywieniowych pod względem
wyksztalcenia (wyższe 75,0%; zawodowe – 90,0%; średnie – 87,5%).
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Wśród badanych większość osób uważa, iż ich wiedza na temat choroby oraz jej
postępowania jest niewystarczająca. Zaobserwowano widoczną zależność wiekową, pacjenci
badani w wieku młodszym twierdzili, iż posiadają wiedzę na poziomie wystarczającym (<30
lat – 57,14%; 41 - 60 lat 63, 33 % ; >60 lat 75,0%). Połowa pacjentów z wykształceniem
średnim i zawodowym uznała swoją wiedzę za wystarczającą (50,0%), a pozostali
z wykształceniem podstawowym (59%). W zakresie wsparcia ze strony bliskich wszystkie
osoby ankietowane z wykształceniem podstawowym i zawodowym potwierdzili otrzymane
wsparcie, zaś z wykształceniem średnim i wyższym znacznie mniejsza grupa (średnie -12,5%;
wyższe – 10,0%) utożsamiła się z tym twierdzeniem.
Wpływ dializoterapii i choroby bez względu na wiek i wykształcenie zdecydowanie
pogorszył pacjentów sytuację życiową (<30 lat 85,71 %; 41-60 73,33%; 60> 70,0%)
i proporcjonalnie wraz ze wzrostem wieku zmniejszała się liczba osób potwierdzających
negatywny wpływ choroby na ich życie. W grupie osób 30 -40 letnich niewielki odsetek
badanych stwierdziło, że choroba nie miała negatywnych skutków w ich życiu codziennym
(7,69 %). natomiast 69,23 % osób potwierdziło zdecydowane pogorszenie sytuacji życiowej
pod wpływem choroby. Na zbliżonym poziomie był wpływ choroby na pogorszenie
funkcjonowania chorych na życie codzienne względem wykształcenia (zdecydowanie
pogorszona sytuacja: zawodowe – 80,0%; średnie i podstawowe – 75,0%; podstawowe –
68,75%).
Badania wykazały, że bez względu na wiek najczęstszym źródłem z którego pacjenci
czerpali wiedzę był Internet (100%). Co trzeci badany jako dodatkowe źródło wskazał na
książki oraz czasopisma medyczne, zaś w grupie >30 lat wskaźnik procentowy był najwyższy
(38,89%), prawie co czwarty badany czerpał wiedze od personelu medycznego, a niewielki
odsetek zdobywał wiedzę od innych dializowanych pacjentów.
Tabela 7. Ocena radości i zadowolenia grupy pod względem wieku.
Table 7. Education of joy and satisfaction in terms of age.

Prawie cały czas
Odczucie
radości
i zadowolenia z życia
n
%
Do 30 lat
0
0,00
30-40 lat
3
23,08
41-60 lat
4
13,33
Powyżej 60 lat
11
55,00
Istotność X2
16,60
P
0,02
Źródło: opracowanie własne.
Source: Own study.

Rzadko
n
%
7 100,0
9 69,23
22 73,33
9 45,00

nigdy
Razem
n
%
n
%
0
0,00 7
10
1
7,69 13 18,5
4
13,33 30 42,9
0
0,0 20 28,6
70 100
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Badania statystyczne wykazały istotną zależność pomiędzy wiekiem ankietowanych,
a tym jak często odczuwają radość i zadowolenie z życia, ze szczególnym uwzględnieniem
najstarszej grupy badanych (>60lat - 55%), najliczniej ankietowani rzadko odczuwali radość
i zadowolenie (<30 lat 100%; 41-60 lat 69,23%;>60 45,0%). Szczegółowe dane
obrazuje Tab. 7.
Tabela 8. Ocena radości i zadowolenia pod względem wykształcenia.
Table 8. Education of joy and satisfaction in terms of education.

Odczucie
radości
i zadowolenia z życia
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
Istotność X2
P

Prawie cały czas
n
9
1
6
2
16,21
0,01

%
28,13
10,00
75,00
10,00

Rzadko
n
22
8
2
15

%
68,75
80,00
25,00
75,00

Nigdy
n
1
1
0
3

%
3,13
10,00
0,00
15,00

Razem
n
32
10
8
20

%
45,7
14,3
11,4
28,6

70 100

Źródło: opracowanie własne.
Source: Own study.

Badania statystyczna wykazała istotną zależność pomiędzy wykształceniem
ankietowanych a tym jak często odczuwają radość i zadowolenie z życia, najczęściej to
odczucie jest rzadkie (średnie - 75%; podstawowe – 68,75%; wyższe – 25,0%. Wysoki
odsetek osób z wykształceniem średnim przyznaje, że przez prawie cały czas odczuwają
radość i zadowolenie. Szczegółowe dane ilustruje Tab. 8.
Podsumowanie
Reasumując, wyniki i wnioski otrzymane z przeprowadzonych badań wśród osób
przewlekle dializowanych świadczą o tym, że choroba jest sytuacją obciążającą chorego,
utrudniającą mu sprawne funkcjonowanie w różnych dziedzinach życia. Badania zwróciły
uwagę, iż ważnym elementem terapii była edukacja pacjenta i wsparcie najbliższych mu osób
by móc wpłynąć na poprawę poziomu jakości życia. Mając wsparcie, pacjent dializowany
łatwiej będzie mógł zaakceptować chorobę i uwierzyć we własne możliwości dla osiągnięcia
zdecydowanie lepszego komfortu życia.
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WIEDZA PIELĘGNIAREK NA TEMAT POWIKŁAŃ
POOPERACYJNYCH PO CHOLECYSTECTOMII
KNOWLEDGE OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS AFTER
CHOLECYSTECTOMY OF NURSES'

Streszczenie
Praca pielęgniarki w oddziale chirurgicznym opiera się na, trosce i podejściu
holistycznym do pacjenta i jej profesjonalizmie, który należy stale doskonalić.
Cel

pracy:

Ocena

wiedzy

pielęgniarek

na

temat

powikłań

pooperacyjnych

po cholecystectomii pracujących w oddziale chirurgii zatrudnionych w Mazowieckim
Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce.
Materiał i metoda: Badania przeprowadzono w marcu 2017 roku. Narzędziem badawczym
był autorski kwestionariusz ankiety. Badaniem objęto 40 pielęgniarek pracujących na
oddziale chirurgii w MSS w Ostrołęce.
Wyniki: Zdecydowana większość pielęgniarki posiadają wiedzę z zakresu objawów
występujących w kamicy pęcherzyka żółciowego, powikłań i najczęstszych przeciwwskazań
do wykonania zabiegu operacyjnego (brak zgody pacjenta 85%, nadmierna otyłość 10%, oraz
skaza krwotoczna 5%).
Wnioski: W badaniu brało udział 40 pielęgniarek, co stanowiło 100% badanych kobiet.
Wyniki ukazały, iż najczęstszym objawem kamicy pęcherzyka żółciowego był napadowy ból
w nadbrzuszu (80%), zaś najczęstszym powikłaniem nieleczonej kamicy pęcherzyka
żółciowego była żółtaczka mechaniczna (55%). Zdaniem respondentów najważniejszym
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przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu, zarówno metodą klasyczną, jak i metodą
laparoskopową było nieuzyskanie zgody pacjenta (85%). Wyniki wskazały, iż najczęściej
występującym powikłaniem po zabiegu operacyjnym metodą klasyczną było krwawienie do
wnętrza

jamy

otrzewnej

(80%).Najczęstszymi

(80%),

problemami

a

metodą

pacjentów

po

laparoskopową
zabiegu

przebicie

cholecystektomii

żołądka
metodą

laparoskopową są: problemy z oddychanie (85%), nudności (10%) i ból (5%). Badania
wykazały, iż pielęgniarki posiadają duży zasób wiedzy na temat powikłań pooperacyjnych po
zabiegu cholecystektomii, zaś w zakresie opieki pielęgniarskiej istotą było objąć pacjenta
w okresie pooperacyjnym monitorowaniem parametrów życiowych (60%), kontrolą powłok
skórnych i błon śluzowych (20%), stanu rany pooperacyjnej (5%), kontrolą i monitorowaniem
bólu pooperacyjnego (5%), zapewniając ciszę i spokój (5%) oraz obserwować i zapobiegać
nudnościom i wymiotom (5%).
Słowa kluczowe: cholecystektomia, laparoskopia, pęcherzyk żółciowy, zabieg operacyjny
Summary
The work of a nurse in a surgical ward is based on, caring and holistic approach to the
patient and its professionalism, which must be constantly improved.
Objective of the work: Assessment of nurses' knowledge of postoperative complications
after cholecystectomy working in the surgical ward of the Mazowieckie Specialist Hospital
in Ostrołęka.
Material and Method: The study was conducted in March 2017. The research tool was the
author's questionnaire survey. The study involved 40 nurses working at the MSS surgery
in Ostrołęka.
Results: The vast majority of nurses have knowledge of the symptoms of gallstone gallstone
disease, complications and the most common contraindications to surgery (85% consent, over
10% obesity, and 5% haemorrhagic fever). Conclusions: 40 nurses participated in the study,
which accounted for 100% of the surveyed women. Results showed that the most common
of gallstone gallstone was paroxysmal epigastric pain (80%), and the most frequent
complication of untreated gallstone gallstone was jaundice (55%). According to the
respondents, the most important contraindication for the procedure, both by the classical
method and the laparoscopic method, was the patient's lack of consent (85%). Results showed
that the most common complication after surgical treatment was the classical wound wound
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infection (80%) and laparoscopic bleeding into the peritoneal cavity (80%). The most
common problems after laparoscopic cholecystectomy were: respiratory problems (85%)
Nausea (10%) and pain (5%). Studies have shown that nurses have a large body of knowledge
about postoperative complications after cholecystectomy, and in nursing care, the patient was
included in postoperative monitoring of vital signs (60%), skin and mucous membranes
(20%), postoperative (5%), postoperative pain control and monitoring (5%), silence and
tranquility (5%) and observation and prevention of nausea and vomiting (5%).
Key words: cholecystektomia, laparoskopia, gall bladder, operative procedure
Wstęp
Współczesne pielęgniarstwo zmierza do tego, by zapewnić pacjentowi jak najlepszą
pomoc w osiąganiu optymalnego stanu zdrowia. Życzliwość, empatia, takt i szacunek
oraz troskliwa opieka, zwłaszcza ta okołooperacyjna korzystnie wpływają na pacjenta, na jego
psychikę i na szybszy powrót do zdrowia.
Pielęgniarka swoją wiedzą, doświadczeniem, znajomością powikłań pooperacyjnych,
jak również zdolnością ich rozpoznawania, w znaczący sposób może wpływać i poprawiać
rokowanie oraz proces leczenia pacjenta. Ceniona jest zwłaszcza taka osoba, która potrafi
zaobserwować pierwsze objawy powikłań pooperacyjnych, zwłaszcza u pacjentów z grupy
zwiększonego ryzyka, czyni to w pełni profesjonalnie i zdobytą wiedzę i doświadczenie
potrafi w pełni wykorzystać w praktyce zawodowej.
Pacjenci, którzy trafiają na oddział chirurgiczny, zwłaszcza ci po zabiegu
operacyjnym, liczą na opiekę pełną troski, cierpliwości, ale też profesjonalizmu,
gdyż niejednokrotnie sami nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Wiedza
pielęgniarek pracujących na tym oddziale jest niezwykle ważna i przydatna, ponieważ często
od nich zależy ludzkie zdrowie, a czasem nawet życie. Bardzo istotnym elementem opieki nad
chorym chirurgicznym zwłaszcza w okresie pooperacyjnym jest współpraca pielęgniarki
z lekarzem, jej szybkie reagowanie na zaobserwowane problemy, jak również realizowanie
zleceń lekarskich.
Pierwszą cholecystektomię wykonał C. Langenbuch w Berlinie w 1882 roku.1
Usunięcie pęcherzyka żółciowego z powodu objawowej kamicy pęcherzyka żółciowego

1

Harmesen G. , Przebieg operacji od A do Z, str. 99,
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wykonuje się współcześnie najczęściej metodą laparoskopową.2 W ostatnich latach
preferowana metoda, zwłaszcza ze względu na krótszy okres hospitalizacji i mniejsze
obciążenie dla pacjenta.3 Nowa metoda daje pacjentom liczne korzyści wynikające
z minimalnie inwazyjnego zabiegu.
Zapoczątkowanie chirurgii Pęcherzyka żółciowego sięga XVIII wieku, kiedy to
w 1743 roku francuski chirurg Jean-Louis Petit, po ewakuacji kamieni żółciowych wytworzył
zewnętrzną przetokę pęcherzyka w wypadku ropniaka. W kolejnych latach chirurdzy skupili
się na usuwaniu kamieni z pęcherzyka. Dopiero w 1882 roku Carl Johann Langenbuch po raz
pierwszy usunął pęcherzyk żółciowy z powodu kamicy po otwarciu jamy brzusznej.
Uważał on, że wcześniejsze metody były tymczasowe i nie dawały trwałego wyleczenia.
Przez kolejny rok zabieg ten był złotą zasadą w leczeniu objawowej kamicy pęcherzyka
żółciowego.4 Ewoluował jedynie styl otwarcia jamy brzusznej, z których cięcie według
Kochera było jednym z najbardziej popularnych, a także dogodnych dla chirurga. W ostatnim
dwudziestoleciu razem z wypromowaniem chirurgii laparoskopowej wskazania do otwarcia
jamy brzusznej aby usunąć pęcherzyk żółciowy uległy ogromnej zmianie.5 Wskazań do
przeprowadzenia operacji jest niezwykle znaczącym problemem. Komplikacje, i powikłania
operacyjne, według Walewskiej są wczesne (ból rany operacyjnej, krwotok, nudności,
wymioty, duszność) i późne (zapalenie płuc, wzdęcia brzucha, zakażenie rany, rozejście się
brzegów rany, choroba zakrzepowo-zatorowa oraz przetoki i przepukliny)6 Powłoki jamy
brzusznej są jej barierą ochronną i każde przerwanie ich ciągłości powoduje ryzyko powstania
powikłań. 7
Cel, przedmiot i metoda badań
Celem głównym pracy było dokonanie oceny poziomu wiedzy na temat powikłań
pooperacyjnych po cholecystectomii pielęgniarek pracujących w oddziale chirurgii
zatrudnionych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce. Przedmiotem badan
były cele szczegółowe dotyczące:
1. Znajomość przeciwwskazań do zabiegu cholecystektomii.

2
3

Kulig J. , Nowak W. (red), Powikłania w jamie brzusznej, str. 165

Pączek L. , Mucha K. ,Foroncewicz B. (red) Choroby wewnętrzne,str 320,
Krawczyk M. , Chirurgia dróg żółciowych, str. 193,
5
Tamże, str 194
6
Walewska E.(red), Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznrgo, Warszawa 2010r., str 121,
7
Tamże str. 17,
4
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2. Wiedza pielęgniarek na temat najczęstszych problemów pacjentów po zabiegu
cholecystektomii metodą klasyczną i laparoskopową.
3. Poznanie najczęstszych problemów pacjentów po zabiegu cholecystektomii metodą
klasyczną i laparoskopową
Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety konstrukcji. Badania
przeprowadzono od 01 -30 marca 2017 roku. Łącznie wzięło w nim udział 40 pielęgniarek
zatrudnionych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce w Oddziale Chirurgii
Ogólnej im. dr Jerzego Olszewskiego.
Wyniki badań
Wśród badanych najliczniejszą grupę stanowiły pielęgniarki w przedziale wiekowym
31-50 lat – 80%, pielęgniarki do 30 lat oraz pielęgniarki powyżej 51 lat stanowiły po 10%
respondentów. Pielęgniarki, które brały udział w ankiecie legitymują się różnie długim
stażem pracy, co zostało przedstawione w rycinie nr 2. Największą grupę stanowią
pielęgniarki ze stażem pracy powyżej 31 lat, bo aż 80%, zaś najmniej do 10 lat, bo tylko 5%.
Badania wykazały, iż zdecydowana większość, bo aż 70% pielęgniarek pracujących
w oddziale chirurgii MSS w Ostrołęce posiada tytuł magistra pielęgniarstwa, zaś 5% osób
ankietowanych to pielęgniarki dyplomowane, również 5% badanej grupy stanowią osoby
z tytułem specjalisty.
Wg. badań, aż 80% ankietowanych osób, jako najczęstszy objaw kamicy pęcherzyka
żółciowego zgłaszanych przez pacjentów wskazało napadowy ból w nadbrzuszu,
10 % nudności i wymioty, 10% wzdęcia. Według osób ankietowanych najczęstszym
powikłaniem nieleczonej kamicy pęcherzyka żółciowego jest żółtaczka mechaniczna- 55%,
kolejnym zagrożeniem jest zapalenie trzustki – 30%, oraz po 5% kamicze zapalenie dróg
żółciowych i zwiększone ryzyko rozwoju raka pęcherzyka żółciowego.
Z przeprowadzonych badań wynika, że w oddziale, na którym pracują osoby
ankietowane

zabieg

cholecystektomii

metodą

laparoskopową

wykonywany

jest

w 80 %, natomiast pozostałe 20 % to zabiegi wykonywane metodą klasyczną.
Wiedza

ankietowanych

pielęgniarek

obrazuje,

że

głównym

przeciwwskazaniem

do wykonania zabiegu cholecystektomii metodą laparoskopową jest brak zgody pacjenta
85%,lub nadmierna otyłość 10%. Dane ukazuje Ryc.1.
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5%

skaza krwotoczna

15%

nadmierna otyłość

85%

brak zgody pacjenta

Rycina 1. Przeciwwskazania do cholecystektomii metodą laparoskopową.
Figure 1. Contraindications to laparoscopic cholecystectomii.
Źródło: opracowanie własne.
Source: Own study.

Osoby biorące udział w badaniach wskazały, że w ich oddziale najczęstszymi
powikłaniami po zabiegu metodą laparoskopową są: przebicia żołądka – 80%.

zaburzenia krążenia

2%

zator gazowy

2%

odma podskórna

2%

wypełnienie gazem zołądka

14%
80%

przebicie żołądka

Rycina 2 Powikłania po zabiegu metodą laparoskopową.
Figure 2. Complications after laparoscopic surgery.
Źródło: opracowanie własne.
Source: Own study.

zaburzenia krążenia

10%

uszkodzenie naczyń powłok brzusznych

10%

ropowica rany

80%

Rycina 3. Powikłania po zabiegu metodą klasyczną.
Figure 3. Complications sfter surgery method classic.
Źródło: opracowanie własne.
Source: Own study.

Wiedza osób ankietowanych na temat przeciwwskazań do wykonania zabiegu metodą
klasyczną przedstawia się następująco: głównym przeciwwskazaniem jest brak zgody
pacjenta - 85%, następnie niewyrównane choroby ogólnoustrojowe-10% , ogólny ciężki stan
pacjenta - 5% oraz ropne choroby powłok brzusznych. Dane ukazuje Ryc. 3.
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Osoby objęte ankietą wskazały, że najczęstszym powikłaniem, które występuje
po wykonaniu zabiegu cholecystektomii metodą klasyczną jest : krwawienie do wnętrza jamy
otrzewnowej-80%,

uszkodzenie

naczyń

powłok

brzusznych

-13%,

przepuklina-5%

oraz zakażenie rany pooperacyjnej - 2%.
Według ankietowanych pielęgniarek opieka pooperacyjna nad pacjentem po zabiegu
cholecystektomii powinna obejmować przede wszystkim monitorowanie parametrów
życiowych-60%, kontroli powłok skórnych i błon śluzowych-20%, kontrola rany
pooperacyjnej -5%, kontrola bólu pooperacyjnego -5%, zapewnienie ciszy i spokoju -5%
oraz zapobieganie nudnościom i wymiotom -5%. Dane ukazuje Ryc. 4.

zapobieganie nudnościom i wymiotom

5%

zapewnienie ciszy i spokoju

5%

kontrola bólu pooperacyjnego

5%

kontrola rany pooperacyjnej

5%

Kontrola wyprowadzonych drenów
Monitorowanie parametrów życiowych

20%
60%

Rycina 4. Opieka pooperacyjna.
Figure 4. Post-surgical care.
Źródło: opracowanie własne.
Source: Own study.

Badania przeprowadzone wśród pielęgniarek pracujących w oddziale chirurgii
pokazują, że najczęstszymi problemami pacjentów po zabiegu cholecystektomii metodą
klasyczną jest przede wszystkim ból-80%, 12% to nudności oraz 8% wymioty. Problemami
pacjentów po zabiegu cholecystektomii metodą laparoskopową był problem z oddychaniem.
Według wszystkich badanych pielęgniarek najbardziej przydatna w ocenie bólu
pooperacyjnego jest skala VAS (wizualna skala analogowa). Z badań wśród personelu
pielęgniarskiego wynika, że w opiece pooperacyjnej ocena skali bólu przydatna jest w 100%.
Osoby ankietowane zgodnie potwierdziły, że prowadzenie karty dokumentacji postępowania
przeciwbólowego jest w 100% zasadne.
W oddziale chirurgii MSS w Ostrołęce, zdaniem pielęgniarek tam pracujących
leczenie bólu pooperacyjnego prowadzone jest zgodnie z drabiną analgetyczną zdefiniowaną
przez WHO w 1986 roku.
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Podsumowanie
Reasumując, po przeanalizowaniu wyników uzyskanych podczas przeprowadzonych
badań można stwierdzić, iż pielęgniarki biorące udział w ankiecie posiadają wiedzę na temat
powikłań po zabiegu cholecystektomii, znają również problemy po zabiegu cholecystektomii
wykonanej metodą klasyczną, jak również metodą laparoskopową. Badania potwierdziły
posiadanie przez pielęgniarki dużego zasobu wiedzy na temat powikłań pooperacyjnych po
zabiegu cholecystektomii, zaś w zakresie pooperacyjnym istotą opieki było objęcie pacjenta
monitorowaniem parametrów życiowych, kontrolą powłok skórnych i błon śluzowych, stanu
rany pooperacyjnej, kontrolą i monitorowaniem bólu pooperacyjnego z zastosowaniem
sprawdzonej skali oceny natężenia bólu VAS, oraz obserwacją w kierunku powikłań ze strony
układu pokarmowego.
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WIEDZA O ANOREKSJI I BULIMII WŚRÓD MŁODZIEŻY
GIMNAZJALNEJ
KNOWLEDGE OF ANOREXIA AND BULIMIA AMONG JUNIOR
HIGH SCHOOL STUDENTS

Streszczenie
Osoby znajdujące się w okresie adolescencji masowo się odchudzają, stosując różne
diety, nie mają świadomości z zagrożeń, które mogą prowadzić do wystąpienia zaburzeń
odżywiania, jakimi są anoreksja czy bulimia.
Cel: Celem pracy jest weryfikacja poziomu wiedzy młodzieży gimnazjalnej na temat
anoreksji i bulimii oraz konieczności prowadzenia działań profilaktycznych w szkole.
Materiał i metoda: Badania przeprowadzono wśród młodzieży gimnazjalnej przy
zastosowaniu anonimowej autorskiej ankiety. W badaniu udział wzięło 100 uczniów.
Wyniki: Badania zostały przeprowadzone wśród uczniów Gimnazjum nr 5 w Suwałkach.
Uczestniczyło w nim 100 osób. Najliczniejszą grupę badawczą stanowiły dziewczęta – 63.
Ankieta skierowana do respondentów podzielona była na dwie części. Jedna część dotyczyła
wiedzy na temat anoreksji i bulimii oraz edukacji i profilaktyki chorób. Druga część zawierała
pytania dotyczące charakterystyki respondentów.
Wnioski: 1. Badana młodzież posiada wiedzę na temat anoreksji i bulimii, zna negatywny
wpływ tych zaburzeń odżywiania na zdrowie, określając je jako ciężką chorobę (96%).
2. Potrafi określić wygląd osoby chorej na bulimię i anoreksję, a co czwarty badany miał
bezpośredni kontakt z osobą leczoną na zaburzenie odżywiania. Ankietowani stosowali diety
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odchudzające (35%), w tym co czwarta osoba była płci żeńskiej. 3. Znaczna część badanych
(68%) w trakcie badań stosowała dietę odchudzającą, w tym ponad połowa to kobiety (51%),
jednak wysokie ryzyko zachorowania występuje bez względu na płeć, gdyż co dziesiąty
badany młodociany mężczyzna stosował dietę odchudzającą, a podobny odsetek wyrażał chęć
jej stosowania (8%). 4. Młodzież znała sposoby na pozbycie się zbędnych kilogramów, takie
jak wysiłek fizyczny czy racjonalne odżywianie. Niestety niepokojący jest fakt, że średnio
co dziesiąty ankietowany wybrał metodę odchudzania określaną w badaniach jako „inne”,
wskazując m. in. na zastosowanie tabletek z tasiemcem, co bez wątpienia zagraża życiu
i zdrowiu młodzieży. Badania wskazują, że połowa ankietowanych nie akceptowała swojego
wyglądu, w tym 40% kobiet i 10% mężczyzn. Płeć zarówno męska (8%), jak i żeńska (52%)
uważa, że wygląd zewnętrzny pomaga w nawiązywaniu nowych znajomości (60%).
5. Alarmujący też jest fakt, że aż 11% respondentów wskazało na znajomość diet
odchudzających typu dieta wacikowa czy baletnicy, które są dietami zagrażającymi życiu.
Diety zostały znalezione przez młodzież na wirtualnych stronach, co świadczy o tym,
że młodzi ludzie chętnie poszukują rad i wskazówek przy pomocy Internetu (11%).
Badana młodzież w 90% stwierdza, że osoby z anoreksją i bulimią nie są w stanie sami sobie
pomóc. 6. Badania wykazały, jak ważna jest profilaktyka (61%) prowadzona w szkole w celu
rozwijania świadomości zdrowotnej od najmłodszych lat życia, by uchronić przed
zagrożeniami i przeciwdziałać w praktykowaniu złych metod odchudzania.
Słowa kluczowe: anoreksja, bulimia, choroba, młodzież, gimnazjum, profilaktyka, edukacja,
leczenie, wygląd, trend
Summary
Adolescents are going to reduce body mass fast in large numbers, being on a diet, they
are not aware of the dangers which contribute to the onset of an eating disorder such as
anorexia or bulimia.
Objective: To evaluate adolescents’ knowledge of anorexia/bulimia and the necessity
of conducting preventive work in schools.
Materials and method: The research study has been conducted in adolescents using
an anonymous author’s questionnaire. Subjects were 100 students.
Results: Study has been conducted in students of Lower Secondary School no. 5 in Suwalki.
Subjects were 100 students consisting 63 girls. The questionnaire has been divided into two
parts. The first part has been concerned about knowledge of anorexia/bulimia and about
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disease prevention. The second part has been contained questions on respondents’
characteristics.
Conclusions: 1. Adolescents have a high level of knowledge of anorexia and bulimia, they
are aware of the negative impact of these eating disorders on health describing them as severe
illness (96%). 2. Adolescents can determine the appearance of a person suffering from
bulimia and anorexia, and every fourth respondent has direct contact with the person being
treated for eating disorders. The respondents used slimming diets (35%), of which every
fourth person was female. 3. A significant proportion of respondents (68%) had on
a slimming diet during the research study, of which more than half were women (51%);
however, the high risk of malnutrition was irrespective of sex, as every tenth male adolescent
had on a slimming diet and a similar percentage of men expressed their desire to have on it
(8%). 4. Adolescents know how to get rid of unnecessary pounds such as physical exercise or
rational nutrition. Unfortunately, it is disturbing that every tenth respondent chose the weight
loss method which was described in the research study as "other", indicating, among others,
the use of tablets with tapeworm which undoubtedly threatens the life and health of youth.
The research study shows that half of respondents don’t accept their appearance, including
40% of women and 10% of men. Both male (8%) and female (52%) believe that appearance
helps to create new relationships (60%). 5. It is also alarming that as many as 11% of
respondents have indicated that they know diets such as swaddling diets or ballerinas which
are life-threatening diets. Diets have been found by adolescent on the virtual pages which
proves that young people are eager to seek advice and guidance from the Internet (11%).
90% of adolescents report that people with anorexia and bulimia are unable to help
themselves. 6. The research study has shown how important prevention is (61%), conducted
at school to develop health awareness from an early age, to protect against the dangers and
counteract the practice of bad weight loss methods.
Key words: anorexia, bulimia, illness, adolescents, lower secondary school, prevention,
education, treatment, appearance, trend

Wstęp
Wizerunek kobiety bardzo się zmieniał na przestrzeni wieków. Piękno ma przyciągać,
jest też symbolem zdrowia i zmienia się zgodnie z upływem czasu oraz z wymogami
kulturowymi. Przyglądając się epokom historycznym, napotykamy kobiety o bujnych,
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„rubensowskich” kształtach. Był to jakże odległy od dzisiejszych kanonów piękna fizycznego
obraz kobiety. Wizerunek symboli seksu kobiet wszechczasów, do których zaliczyć możemy:
Brigitte Bardot, Marilyn Monroe i Catherine Deneuve, dalece odbiegał od piękna
prezentowanego dzisiaj przez modelki na wybiegach mody. Wygląd ich kobiecego ciała był
bardzo naturalny, zupełnie przeciwny do trendu panującego w dzisiejszych czasach, w którym
przeważa model kobiety szczupłej, wręcz wychudzonej i niedojrzałej cieleśnie. Od lat 40.
kobiety w modelingu prezentowały coraz szczuplejszą sylwetkę. W latach 50. modelka była
od przeciętnej kobiety szczuplejsza o 5-8%, natomiast dzisiaj różnica wynosi ponad 20%.
W połowie lat 60. ubiegłego wieku modelka Twiggy (w tłumaczeniu „gałązka”)
rozpowszechniła wzorzec posiadania mało kobiecego ciała. Zaburzał on ówczesne schematy,
zaś w dzisiejszych czasach ten właśnie model nadal jest uważany za doskonały. Ma to wpływ
na współczesne kobiety, nastolatki w okresie rozwoju adolescencyjnego. Młode dziewczyny
za wszelką cenę chcą być bardzo szczupłe i masowo się odchudzają. Ciągły strach przed
przytyciem, kontrola masy ciała, drakońskie diety powodują, że coraz więcej młodych kobiet
popada w anoreksję. W dzisiejszych czasach nie zagłębiamy się we wnętrze drugiego
człowieka. Zwracamy jedynie uwagę na ubiór czy też makijaż, który niegdyś kojarzony
z kobietą lekkich obyczajów, stał się teraz wymogiem dzisiejszych kobiet, a wręcz
codziennością. Przyczyną takich zachowań jest zbyt duże tempo życia, z czym wiąże się brak
czasu na zagłębianie się w ludzkie wnętrze. Ważny jest wygląd naszego ciała w oczach
innych, natomiast nie to, co czujemy i jak myślimy. Dzisiaj to ciało i uroda stanowią atrybut
kobiety. Szczupłe osoby uważa się za piękne, lepsze, bardziej kobiece i pociągające1.
Zaburzenia odżywiania występowały już w minionych wiekach. Pierwsze objawy
obserwowano w starożytności. Były to zachowania polegające na głodzeniu się z powodu
ascezy, pobudek religijnych lub likwidowaniu skutków przejedzenia się przez prowokowanie
wymiotów oraz stosowanie środków przeczyszczających. Zachowania dziewcząt w wieku
dojrzewania przejawiające jadłowstręt psychiczny pojawiły się w Anglii i Francji w drugiej
połowie VII wieku2. W czasach rzymskich popularne były długotrwałe i obfite ucztowania,
po zakończeniu których prowokowano wymioty, żeby zwiększyć możliwość organizmu
do dalszego przyjmowania pokarmów. Egipcjanie zaś uważali, że choroby biorą się
od spożywania pokarmów, dlatego też co miesiąc mieli zwyczaj wywoływania biegunek

1

W. Strzelecki, M. Cybulski, M. Strzelecka, A. Dolczewska-Samela, Zmiana wizerunku medialnego kobiety
a zaburzenia odżywiania we współczesnym świecie, Nowiny Lekarskie 2007, 76 (2), s. 173-174.
2
I. Namysłowska, Psychiatria dzieci i młodzieży, Warszawa 2011, s. 249.
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i wymiotów w celu oczyszczenia organizmu. W średniowieczu torsje i upusty krwi
traktowane były jako metody odtruwające organizm3.
Analizując

materiały

historyczne,

dowiadujemy

się,

że

poszczenie,

czyli powstrzymywanie się od przyjmowania pokarmów, dawno miało miejsce w wielu
kręgach kulturowych. W Średniowieczu długotrwałe posty powodowały uzyskanie zbawienia
i stanu łaski duchowej, w związku z czym były bardzo często spotykanym
oraz rozpowszechnionym zjawiskiem. Anoreksja jako choroba pojawiła się ok. XX wieku
i była związana z kultem ciała, a nie ducha4. XXI wiek jest to okres dostępu do wszelkiego
rodzaju mediów, gdzie rozpowszechniony stał się kult piękna. Odbiorcami tych przekazów są
młodzi ludzie, często jeszcze nieletni i bardzo podatni na sugestie z zewnątrz. Ma to wpływ
na kształtowanie osobowości młodego człowieka i stanowi patogenny czynnik zagrażający
zdrowiu oraz jego rozwojowi, a także powoduje błędne postrzeganie prawidłowych wzorców
i zachowań społecznych5.
Anoreksja i bulimia są nazwami niebezpiecznych chorób, które stwarzają zagrożenie
dla życia. Przybierają one postać chorób społecznych, wobec których lekarze stają się często
bezradni. Osoby z zaburzeniami odżywiania nie chcą podjąć się leczenia, nie zdają sobie
sprawy z powagi sytuacji i z niebezpieczeństwa, na jakie narażają swoje zdrowie.
Tłumaczą często, że to jest ich sposób na życie, ich cel i ich wybory6.
Bulimia
oraz

i

psychicznych.

anoreksja

prowadzą

Pierwszym

takim

do

zaburzeń

somatycznych,

charakterystycznym

objawem

społecznych
ubocznym,

bardzo widocznym jest uszkodzenie szkliwa zębów na skutek kwasu żołądkowego
działającego drażniąco na płytkę zębową podczas zwracania pokarmów. Chorzy skarżą się też
na bóle brzucha, wzdęcia i mają problem z wypróżnianiem się. Organizm ulega całkowitemu
wyczerpaniu, dochodzi do odwodnienia, niedoborów elektrolitowych, występują skurcze,
osłabienie mięśniowe, zawroty głowy i zaburzenia rytmu serca. Często towarzyszą temu
wszystkiemu przygnębienie, stany depresyjne i wahania nastroju. Podobnie jak wśród
anorektyczek występuje wycofanie społeczne charakteryzujące się unikaniem kontaktu

3

A. Szpytman, I. Brukwicka, Z. Kopański, R. Kollár, M. Kollárová, B. Bajger, E. Bojanowska, O bulimii
historycznie i współcześnie, Journal of Clinical Healthcare 2016, 1, s. 17.
4
M. Frąckowiak, Anoreksja nervosa – fenomen ponowoczesnej kultury i choroba systemu rodzinnego,
w: Roczniki Socjologii Rodziny XVI, Poznań 2005, s. 174.
5
A. Dutkiewicz, B. Ziółkowska, Kanon piękna u nieletnich. Wczesna interwencja, Magazyn Pielęgniarki
i Położnej 2016, 7-8, s.12.
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z rówieśnikami7. Podczas ataku bulimii chory pochłania samotnie ogromne ilości pokarmów.
Produkty, które zjada są często niedogotowane, nierozmrożone i nieświeże. Osoba cierpiąca
na bulimię potrafi przygotowywać się do takiego ataku, planując go jakiś czas wcześniej.
Polega to na gromadzeniu produktów, które wcześniej kupuje. Najczęściej są to artykuły
spożywcze wysokokaloryczne, łatwe do połknięcia i jednocześnie proste do usunięcia poprzez
prowokowane wymioty. Cechą odróżniającą bulimiczkę od anorektyczki jest fakt, że masa
ciała u cierpiących na bulimię nie spada poniżej normy ani nie przekracza górnej jej granicy.
Osoby te nie są wychudzone, a ich waga mieści się w granicach normy. Chorzy na bulimię są
mniej widoczni w otoczeniu niż anorektycy ze względu na dyskretniejszy przebieg choroby.
Ich wygląd zewnętrzny nie wykazuje cech wychudzenia, ale mimo to zdaniem lekarzy
choroba wyniszcza cały organizm pod względem somatycznym i psychicznym, podobnie jak
anoreksja8. Chorzy na bulimię są bardzo często osobami ambitnymi, które cechuje brak
poczucia własnych wartości. Nie widzą one swoich sukcesów, jakie często odnoszą. Mimo że
osiągnęły zamierzony cel i straciły kilogramy, tak jak sobie zaplanowały, co powinno
je satysfakcjonować, to jednak nie potrafią tego zauważyć. Bulimicy charakteryzują się niską
samooceną,

brakiem

akceptacji

własnej

osoby

i

wyglądu

własnej

sylwetki.

Cechuje je chwiejność emocjonalna, zachowania impulsywne oraz skłonność do depresji.
Podłożem bulimii są często problemy dotyczące natury osobowościowej, natomiast
zaburzenia jedzenia to tylko ich objaw9.
Cel, przedmiot i metoda badań
Celem głównym pracy było zbadanie poziomu wiedzy młodzieży gimnazjalnej
na temat anoreksji i bulimii jako zaburzeń w odżywianiu?
Podmiotem były następujące cele szczegółowe:
 Jaki jest poziom wiedzy młodzieży na temat odżywiania i zaburzeń związanych
z odżywianiem?
 Czy stosują i jakie znają metody odchudzania by utrzymać sylwetkę?

7

M. A. White, C. M. Grilo, Diagnostic efficiency of DSM-IV indicators for binge eating episodes, Journal of
Consulting and Clinical Psychology 2011, 79 (1), s. 75-83.
8
D. Mroczkowska, B. Ziółkowska, Bulimia od A do Z. Kompendium wiedzy dla rodziców, nauczycieli
i wychowawców, Warszawa 2011, s. 13-21.
9
R. Rogoza, E. Król, W drodze ku doskonałości – bulimia. Analiza autorskiego narzędzia i wyników badania
kwestionariuszem ED-BN, w: Młoda Psychologia I, E. Drop, M. Maćkiewicz (red.), Lublin 2012, s. 50.
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osoby

z

anoreksją

i bulimią?
 Jakie są różnice w postrzeganiu problemu zaburzeń w odżywianiu względem płci?
 Jak oceniają stosowane działania edukacyjne i profilaktyczne praktykowane w szkole?
Narzędziem

badawczym

był

autorski

kwestionariusz

ankiety.

Badania

przeprowadzono po uzyskaniu zgodny dyrektora szkoły Gimnazjum Publicznym nr 5
Suwałkach, w okresie od 01 do 31 grudnia 2016r . Badaniem objęto grupę 100 uczniów
z trzech roczników. Ankieta zawierała część badawczą dotycząca wiedzy, profilaktyki
oraz

edukacji

uczniów

na

temat

anoreksji

i

bulimii

oraz

dane

ogólne,

tzw. socjodemograficzne, które pozwoliły scharakteryzować.
Przeważającą większość stanowiły osoby mieszkające w mieście – 85%.
W

kwestii

wykształcenia

rodziców,

największa

liczba

respondentów

wskazała

na wykształcenie zawodowe – 38% oraz wykształcenie średnie – 33%. Pozostali badani
zadeklarowali, że ich rodzice posiadają wykształcenie podstawowe. Ponadto, najwięcej
ankietowanych określiło warunki materialne swojej rodziny, jako dobre – 77%, pozostali
z kolei jako niewystarczające. Szczegółowe informacje dotyczące badanej grupy zostały
przedstawione w Tabeli 1.
Tabela 1. Dane ankietowanych.
Table 1. Survey data.

Dane socjometryczne
Klasa
Miejsce
zamieszkania
Wykształcenie
rodziców

Warunki
materialne
rodziny

Kobiety

Mężczyźni

I
II
III
Miasto
Wieś

N
22
19
22
55
8

%
22
19
12
55
8

n
12
13
12
30
7

%
12
13
12
30
7

Podstawowe
Zawodowe

7
21

7
21

0
17

0
17

Średnie

19

19

14

14

Wyższe

16

16

6

6

Dobre
Przeciętne
Niewystarczające

46
15
2

46
15
2

30
7
0

30
7
0

Źródło: Badanie własne.
Source: Own study.
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W zakresie wiedzy na temat anoreksji i bulimii prawie wszyscy ankietowani znają to
schorzenie i określają je jako ciężką chorobę – 96%. Natomiast żaden z ankietowanych nie
zdefiniował tych zaburzeń jako otyłości. Grupa badawcza scharakteryzowała wygląd osoby
chorej na bulimię i anoreksję w następujący sposób: 97% ankietowanych zaznaczyło
odpowiedź jako wychudzona. Żaden z ankietowanych nie wskazał na otyłość. Pozostali
stwierdzili, że badane schorzenia są sposobem na piękną sylwetkę. Spośród ankietowanych,
25% miało kiedykolwiek kontakt z osobą chorą na bulimię i anoreksję, w tym 21% kobiet i 4
% mężczyzn. Badana młodzież gimnazjalna w 90% (58% nastolatek i 32% nastolatków)
stwierdziła, że bulimicy i anorektycy nie potrafią sami sobie pomóc. Z przeprowadzonych
badań wynika, że 35% respondentów, w tym 25% kobiet i 10% mężczyzn, potwierdziło,
że korzystało z jakiejkolwiek diety. Grupa badawcza wskazała znajomość osób stosujących
dietę odchudzającą – 68%, w tym 50% kobiet i 18% mężczyzn. Spośród respondentów, 51%
brało kiedykolwiek pod uwagę zastosowanie jakieś diety odchudzającej, w tym 43%
dziewcząt i tylko 8% chłopców. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że 12% respondentów
było na diecie, w tym 10% kobiet.
40%
30%
20%
10%
0%
Wysiłek
fizyczny

Głodówka

Racjonalna,
odpowiednio
dobrana dieta

Herbatki
ziołowe

Inne

Wysiłek
fizyczny +
racjonalna
dieta

Rycina 1. Sposoby na pozbycie się zbędnych kilogramów wskazane przez grupę badawczą.
Figure 1. Ways to get rid of unnecessary kilograms indicated by the research group.
Źródło: Badanie własne.
Source: Own study.

Badania wykazały, że wśród tzw. „innych” sposobów na odchudzanie młodzież
wskazywała: konsumpcję owoców i warzyw, picie czystych soków i wody, spożywanie
pięciu posiłków dziennie w regularnych odstępach czasu oraz zastosowanie tabletek
z tasiemcem.
Największa liczba ankietowanych wskazała na wysiłek fizyczny (sport, ćwiczenia) –
37%, najmniejsza na głodówkę – 5% i na herbatki ziołowe – 5%. Znacząca liczba
respondentów zadeklarowała, że najlepszym sposobem na uczynienie swojej sylwetki
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bardziej smukłą jest połączenie wysiłku fizycznego z racjonalną i odpowiednio dobraną dietą
– 30%. Ponadto, 13% ankietowanych uważa, że można osiągnąć wymarzoną masę ciała,
stosując jedynie racjonalną dietę. Z kolei 10% badanych wymieniło inne, własne sposoby
na pozbycie się kilogramów. Szczegółowe dane obrazuje Rycina 1.

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Kobiety
Mężczyźni

Rycina 2. Znajomość diet odchudzających wśród badanej młodzieży gimnazjalnej.
Figure 2. Knowledge of slimming diets among junior high school students.
Źródło: Badanie własne.
Source: Own study.

Badania wykazały, że pośród diet określanych jako „inne” młodzież wskazywała
na dietę wacikową, baletnicy, kapuścianą, dietę 1000 kalorii, dietę 1200 kalorii oraz dietę
na redukcję tkanki tłuszczowej i budowę mięśni. Dane ukazuje Rycina 2.
Aż 50% ankietowanych nie posiada wiedzy na temat żadnej diety, w tym 20% kobiet
i 30% mężczyzn. Najwięcej ankietowanych wskazało znajomość zarówno diety dukana –
16%, jak i diety śródziemnomorskiej – 16%. Najmniej badanych ma wiedzę na temat diety
kopenhaskiej – 7%. Ponadto, 11% respondentów wskazało na znajomość innych diet
odchudzających. Ponad połowa respondentów zadeklarowała, że nie odżywia się regularnie
i prawidłowo – 54%, w tym 37% kobiet i 17% mężczyzn. Ilość posiłków zjadanych w ciągu
dnia przez młodzież gimnazjalną wskazuje na 3 i więcej posiłków – 88%, w tym 55% kobiet
i 33% mężczyzn. Żaden z respondentów nie zadeklarował, że dziennie konsumuje tylko jeden
posiłek. Problemu anoreksji i bulimii nie dostrzega 70% badanych, wśród których 43% kobiet
i 27% mężczyzn. Jedynie 30% respondentów zauważa istnienie problemu zaburzeń
odżywiania u swoich rówieśników. Połowa badanych akceptuje swój wygląd i jest z niego
zadowolona, w tym 23% kobiet i 27% mężczyzn. W grupie osób nieakceptujących swojego
wyglądu znalazło się aż 40% kobiet i tylko 10% mężczyzn. Zdaniem 60% ankietowanych
wygląd zewnętrzny pomaga w nawiązywaniu nowych znajomości, w tym 52% kobiet i 8%
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mężczyzn. Znacząca większość kobiet zadeklarowała, że wygląd jest czynnikiem pomocnym
w poznawaniu ludzi.
Według 72% badanych posiadanie atrakcyjnej figury nie powoduje zwiększenia liczby
przyjaciół, w tym 43% kobiet i 29% mężczyzn. Spośród badanych mężczyzn
i kobiet zdecydowana większość posiada odpowiedni wskaźnik BMI, co określa prawidłową
masę ciała.

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Tak
Nie

Badane z
niedowagą

Badane z wagą
prawidłową

Badane z
nadwagą

Badane z
otyłością

Rycina 3. Ocena prawidłowości swojej wagi przez żeńską część młodzieży gimnazjalnej.
Figure 3. The value of the importance of his weight by the female part of junior high school students.
Źródło: Badanie własne.
Source: Own study.

Wśród kobiet, u których wskaźnik BMI wskazał niedowagę, aż 75% stwierdziło,
że ich waga jest prawidłowa. Połowa ankietowanych nastolatek z wagą prawidłową jest
świadoma prawdziwości masy swojego ciała, zaś 100% kobiet charakteryzujących się
nadwagą uważała, że posiada nieprawidłową wagę, co przedstawia Rycina 3.

100%

Tak
Nie

80%
60%
40%
20%
0%
Badani z
niedowagą

Badani z wagą
prawidłową
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nadwagą

Badani z
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Rycina 4. Ocena prawidłowości swojej wagi przez męską część młodzieży gimnazjalnej.
Figure 4. Evaluation of the regularity of his weight by the male part of junior high school students.
Źródło: Badanie własne.
Source: Own study.
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Połowa spośród badanych mężczyzn z niedowagą zadeklarowała, że ma prawidłową
masę ciała. Ponadto, 87,5% uczniów poprawnie wskazało prawidłowość swojej wagi.
W przypadku mężczyzn z nadwagą, ok. 33% stwierdziło, że ma nieprawidłową wagą,
zaś połowa z mężczyzn zmagających się z otyłością ma tego świadomość. Dane przedstawia
Rycina 4.
Największa liczba uczniów, która zadeklarowała poruszanie tematu anoreksji i bulimii
w szkole, (uczniowie klasy III – ok. 88%, uczniowie klasy I-26%).
Potrzebę rozmów o zaburzeniach odżywiania zadeklarowało 61% ankietowanych,
w tym znacznie większą potrzebę wyraziła badana grupa kobiet. Zdecydowana większość
ankietowanych wskazała, że wie, do kogo zwrócić się z pomocą, w przypadku wystąpienia
jakiegokolwiek problemu (89%, w tym 59% kobiet i 30% mężczyzn).

Podsumowanie
Przeprowadzone badania i analiza wyników pozwoliła na posumowanie badań
poniższymi stwierdzeniami.
Ankietowani dostrzegają istnienie problemu zaburzeń odżywiania wśród rówieśników,
co powinno wzbudzić czujność nauczycieli, rodziców i osób z otoczenia. Uczniowie wiedzą,
gdzie mogą zwrócić się w przypadku wystąpienia problemu, mimo to jednak mają potrzebę
rozmów w szkołach na temat odżywiania i problemów z nim związanych. Badania własne
wykazały obecność poruszanego tematu wśród gimnazjalistów w ich szkole, szczególnie
w klasach starszych – ok. 88%.
Młodzież gimnazjalna, znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka pod względem
zaburzeń

odżywiania.

Konieczne

są

działania

profilaktyczne

przeciwdziałające

zachorowaniom na anoreksję i bulimię wśród dziewcząt i chłopców.
Wszelkiego rodzaju programy edukacyjne powinny stać się codziennością w zajęciach
szkolnych, a nie tylko incydentem, a pedagodzy powinni być przygotowani do szerzenia
profilaktyki wśród uczniów. Taka postawa jest szansą na podniesienie świadomości
zdrowotnej wśród młodzieży i poprawę jakości ich życia.
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JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW ZE STOMIĄ JELITOWĄ
THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH STOMA

Streszczenie
Wyłonienie stomii jelitowej jest przyczyną wielu problemów medycznych,
społecznych oraz powoduje trudności w zaspakajaniu potrzeb życiowych. Prawidłowa
edukacja oraz rehabilitacja przyczynia się do poprawy jakości życia w wielu aspektach
Cel pracy: Jakość życia pacjentów ze stomią jelitową.
Materiał i metoda: Badania przeprowadzono od 22 marca do 30 kwietnia 2017r. Narzędziem
badawczym był autorski kwestionariusz- ankieta. Badaniem objęto 100 pacjentów
w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, Poradnia dla chorych ze stomią.
Wszyscy badani wyrazili zgodę na anonimowy udział w badaniach.
Wyniki: Zdecydowana większość badanych (58%) odpowiedziała się za pozytywnym
wpływem pielęgniarek na lepsze samopoczucie po zabiegu wyłonienia stomii.
Wnioski: W badaniach udział wzięło 100 pacjentów po wyłonieniu stomii jelitowej
z czego większość to mężczyźni (62%).Większa część badanych zamieszkuje w mieście
(73%), natomiast największą grupę stanowiły osoby będące w stałym związku (77%),
za wykształceniem średnim odpowiedziało się (63%) ankietowanych, z czego aż (90%) nie
jest aktywna zawodowo. Grupa pacjentów biorących udział w badaniach zgodnie
potwierdziło, że pozytywne relacje z personelem pielęgniarskim mają znaczący wpływ na
samopoczucie chorego przed zabiegiem operacyjnym (58%). Poziom wiedzy na temat stomii
i życia z nią pacjenci ocenili jako wystarczający (96%), natomiast znaczna większość
respondentów wykazała bardzo dobre przygotowanie do samoopieki i pielęgnacji stomii
(96%). Według badań stomia jelitowa nie była powodem zmiany w relacjach z rodziną
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i znajomymi (98%)nie miała też wpływu na życie seksualne badanych (94%), pozostali zaś
unikali kontaktów seksualnych (6%). Zdecydowana większość w pełni akceptowała swoją
nową rzeczywistość (74%)
Słowa kluczowe: wyłonienie stomii, problemy, pielęgniarka, jakość
Summary
Choosing intestinal stoma is the cause of many medical and social problems and
causes difficulties in meeting the needs of life. Proper education and rehabilitation contribute
to improving the quality of life in many aspects.
Aim: The quality of life of patients with stoma.
Material and method: The study was conducted from March 22 to April 30, 2017. The
research tool was an authoritative questionnaire-survey. 100 patients were enrolled in the
University Hospital of Bialystok. Diagnosis for patients with stoma. All respondents agreed to
anonymous participation in the study.
Results: The vast majority of respondents (58%) responded positively to positive nurses'
perception of stomatitis.
Conclusions: The study involved 100 patients after intestinal obstruction, most of them men
(62%), the majority of the respondents live in the city (73%), while the largest group were
permanent dependents (77%), secondary education Respondents (63%) responded, of which
(90%) were not active.
A group of patients participating in the study confirmed that positive relationships with
nursing staff have a significant impact on the patient's well being (58%). The level of
knowledge about stoma and life with her patients was assessed as sufficient (96%), while the
vast majority of respondents showed very good preparation for self-care and stoma care
(96%). According to the study, stomatitis was not a cause for a change in relationships
with family and friends (98%) and did not affect the sex lives of the respondents (94%),
while the others avoided sexual intercourse (6%). The vast majority fully accepted their new
reality (74%).
Keywords: Selecting a stoma, problems, nurse, quality
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Wstęp
Pierwsze

doniesienia

na

temat

pourazowej

jelitowej

przetoki

znajdziemy

w Piśmie Świętnym Starego i Nowego Testamentu. Miejsce to miało prawdopodobnie
w latach 1010- 930 p. n. e, za czasów panowania królów Dawida i Salomona.1 Pierwsze
planowe stomie przeprowadzano, lecząc wady rozwojowe jelita grubego, niedrożność jelit
czy też następstwa urazów jamy brzusznej, a najstarszą wykonaną stomią była kolostomia,
która została wykonana przez doktora medycyny i anatomii Alexis de Littre w roku 1710,
u noworodka z zarośniętym odbytem. 2
Stomia w wieku XIX była wykorzystywana głównie do leczenia nowotworów jelit,
a dopiero od początku XX wieku zaczęto wykonywać ją u pacjentów z nienowotworowymi
chorobami jelit. Historia ileostomii zaczęła się stosunkowo później niż kolostomii. Do jej
rozwoju przyczyniło się przeświadczenie, że może być to metoda postępowania leczniczego
u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego jak i u chorych cierpiących
na chorobę Leśniewskiego- Crohna. Wykonanie ileostomii, która zakończyła się sukcesem
opisał Maydi z Wiednia w 1883 roku.3
W Polsce rocznie wykonuje się ok. 6000- 7000 zabiegów wyłonienia stomii jelitowej.
Najczęstszą przyczyną wyłonienia stomii zdecydowanie pozostaje rak jelita grubego, jest to
ok. 80 % przypadków. W dalszej kolejności to: choroba uchyłkowa jelita grubego,
urazy jelit, krwawienia z przewodu pokarmowego czy też przetoki okołoodbytnicze.4
Zabieg wyłonienia stomii dla pacjenta przez lata brzmiał jak wyrok. Oznaczało to
pogorszenie codziennego funkcjonowania, bardzo duże problemy z utrzymaniem higieny
osobistej oraz ograniczenie aktywności zawodowej, fizycznej czy też towarzyskiej.
Często także skojarzone były z zabiegami paliatywnymi, gdyż wyłonienie stomii było jedyną
umożliwiającą procedurą w zaawansowanych jednostkach chorobowych najczęściej u osób
starszych oraz wyniszczonych. Sprzęt o dość niskiej jakości dodatkowo nie ułatwiał
codziennego

życia.

Tak

więc,

stomię

traktowano

jako

zło

konieczne,

trudne

do zaakceptowania nie tylko przez pacjentów ale również ich rodziny. Najgorszym jednak

1

Stomia prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja. T. Banasiewicz; P. Krokowicz; M. Szczepkowski
Wyd. terMedia Poznań 2017r., str. 13
2
Por. Tamże
3
Stomia prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja. T. Banasiewicz; P. Krokowicz;
M. Szczepkowski Wyd. terMedia Poznań 2017r., str. 18
4
Por. Tamże str.26
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faktem do zaakceptowania dla pacjentów nie licząc problemów z higieną oraz aktywnością
okazywał się fakt braku nadziei na wyzdrowienie oraz długie przeżycie.
Z biegiem lat zaczęto operować stosunkowo młodych pacjentów, którzy nie chorowali
na zaawansowane nowotwory, ale byli operowani z powodu chorób zapalnych jelit,
polipowatości czy też bardzo wcześnie wykryte postacie raka jelita grubego, cienkiego czy też
pęcherza moczowego. Pacjenci ci wracali do zdrowia oraz chciały aktywnie funkcjonować
jak przed chorobą. Stomia stała się elementem kompleksowego leczenia operacyjnego, często
jednym z głównych etapów do pełnego wyzdrowienia oraz pełnego wyleczenia.
Główną przyczyną występowania powikłań, obok niedoskonałej techniki operacyjnej
oraz brakiem przygotowania do tego zabiegu jest brak wiedzy oraz umiejętności chorego
w zakresie prawidłowej pielęgnacji stomii. Powikłania te często decydują o tym, czy życie
ze stomią będzie uciążliwym kalectwem, czy też pozwoli pacjentowi na prowadzenie
normalnej aktywności życiowej, rodzinnej czy zawodowej.5
Ważne są sposoby zapobiegania oraz metody leczenia najczęstszych miejscowych
powikłań stomii, do których zaliczmy: obrzęk stomii, niedokrwienie stomii, martwica stomii,
wyciągnięcie, krwawienie, zakażenie, wytworzenie przetoki stomii.6
Głównym elementem, a zarazem najważniejszym momentem przygotowania chorego
do zabiegu ma miejsce wyznaczenia przyszłej stomii. Okres ten niejednokrotnie
zaniedbywany, może mieć duży wpływ na późniejszą rehabilitację pacjenta po zabiegu
operacyjnym.

Nieodpowiednie

ustalenie

miejsca

stomii,

może

stanąć

pacjentowi

na przeszkodzie w jej prawidłowym zabezpieczeniu w sprzęt stomijny.7
Pielęgniarka oglądając każdego dnia stomię zwraca uwagę na najważniejsze
powikłania

pooperacyjne.8

Pielęgnowanie

stomii

powinno

być

priorytetem.

Prawidłowa pielęgnacja stomii pozwali nam na zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań.
Zasady prawidłowej pielęgnacji niezależnie na jej typ są takie same, pod warunkiem,
że stomia jest niepowikłana.9
Każdy pacjent, aby być w stanie sprawnie funkcjonować, potrzebuje sprzętu wysokiej
klasy. Są różne rodzaje stomii, chorzy mają różne zapotrzebowania wynikające z różnorakiej
5

Pierwsze chwile po operacji wyłonienia stomii M. Bocheńska, Magazyn pielęgniarki i położnej.
Nr 04 kwiecień 2015r. str.14.
6
Stomia prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja. T. Banasiewicz; P. Krokowicz; M. Szczepkowski
Wyd. terMedia Poznań 2017r., str. 39
7
Por. Tamże
8
Stomia prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja. T. Banasiewicz; P. Krokowicz; M. Szczepkowski
Wyd. terMedia Poznań 2017r., str. 89
9
Poradnik dla osób ze stomią. Coloplast Warszawa 2015r., str.27.
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budowy ciała, różnych wymagań związanych z wyłonioną stomią oraz innego stylu życia. Jest
też dużo różnych typów sprzętu stomijnego. Obecnie na rynku dostępne są wyroby kilku
producentów.10
Problemy psychologiczne, jakie spotyka na swojej drodze pacjent z wyłonioną stomią
dla niego są zupełnie nowym oraz ciężkim doświadczeniem. Jednakże dzięki odpowiedniemu
podejściu, samoakceptacji oraz dobrym chęciom, możliwe jest pokonanie początkowych
trudności. Tematyka stomii jest bardzo skomplikowana, tym bardziej, że dotyka sfery życia
zarówno fizycznej, jak i również psychicznej. Pacjent nie może ulec negatywnemu myśleniu.
Od pierwszych chwil po zabiegu należy rozpocząć pracę z pacjentem nie tylko nad aspektami
dotyczącymi jego ciała, jednakowoż zadbać także o jego duszę.11
Jednym z pierwszym poważnym wyzwaniem dla stomika jest jego nowy wygląd.
Z całą pewnością pacjentom dolega ból fizyczny, który jest związany z wykonanym
zabiegiem. Jednakże znacznie bardziej dokuczliwy okazuje się ból psychiczny. Istotne jest,
aby pacjent znalazł w sobie siłę, by mógł stanąć przed lustrem i powiedział: „Stomia to nie
koniec świata, zaakceptuję ją, bo to dzięki niej żyję!”
Wiodącą rolę w opiece psychologicznej pełnią również bliscy. To właśnie oni mogą
dać pacjentowi niezbędne wsparcie. Bliska rodzina powinna być w pełni świadoma stanu
pacjenta, całego procesu leczenia oraz zagrożeń z tego wynikających. Pomimo niechęci
pacjentów co do informowania rodziny o stanie zdrowia, należy ich przekonać, że to właśnie
oni są w stanie najbardziej pomóc w najtrudniejszym okresie po zbiegu wyłonienia stomii.12
Naturalne jest, że pacjent po zabiegu operacyjnym odczuwa negatywne emocje takie
jak: smutek, żal, rozczarowanie czy też poczucie straty. Ostatecznie stracił coś bardzo
ważnego - estetykę swojego ciała, czasem nawet mogą pojawić się myśli o utracie piękna.
W nomenklaturze psychologicznej, to zjawisko nazywa się straceniem siebie. Dotyczy ono
zarówno sfery fizycznej, jak i również psychicznej.13
Lęk przed odrzuceniem oraz przekonanie o tym, że najlepiej da sobie radę sam może
sprawić, że sam dla siebie stanie się największym krytykiem. Możliwe, że wzrośnie u niego
poczucie frustracji. Dzięki wsparciu pacjent może odzyska poczucie bezpieczeństwa
oraz ufność wobec świata zewnętrznego, co jest niezbędne do jak najlepszego przebiegu
10

Stomia prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja. T. Banasiewicz; P. Krokowicz;
M. Szczepkowski Wyd. terMedia Poznań 2017r., str. 123.
11
Stomia prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja. T. Banasiewicz; P. Krokowicz;
M. Szczepkowski Wyd. terMedia Poznań 2017r., str. 405.
12
Stomia prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja. T. Banasiewicz; P. Krokowicz;
M. Szczepkowski Wyd. terMedia Poznań 2017r., str. 407.
13
Wprowadzenie do pielęgniarstwa. K. Zahradniczek Wyd. PZWL Warszawa 1996r. str.129.
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procesu leczenia. Pozwoli to również zmniejszyć ból psychiczny oraz ułatwi akceptację
nowego ja.14
Do psychicznych problemów z powodu wyłonienia stomii należą również: wstyd,
zaburzony

obraz

siebie,

lęk

przed

niesprawdzeniem

się

relacji

seksualnej

z partnerem. Po zabiegu operacyjnym zdecydowanie lepiej funkcjonują mężczyźni. Czują się
pod względem fizycznym, społecznym, seksualnym oraz emocjonalnym zdecydowanie
korzystniej. Warto również podkreślić pacjentom, że stomia nie stanowi żadnych
przeciwskazań do prokreacji oraz rodzicielstwa. Młode kobiety mogą zachodzić w ciążę oraz
rodzić dzieci, jeżeli nie ma innych przeciwskazań ku temu, aczkolwiek monitorowanie takiej
ciąży wymaga wielospecjalistycznego postępowania.15 Dla wielu pacjentów to właśnie
sprawność seksualna jest podstawowym kryterium oceny własnej wartości zarówno u kobiet,
jak i mężczyzn.16
Pacjent powinien wiedzieć, że terapia daje szansę na pogodzenie się z losem,
z nowym ja oraz poprawieniem samopoczucia. Wyłonienie stomii nie jest na pewno
oczekiwanym darem od losu, ale nie jest też końcem marzeń, nie przekreśla planów,
co najwyżej je modyfikuje.17
Cel przedmiot i metoda badań
Celem badań było poznanie poziomu jakości życia pacjentów ze stomią jelitową.
Przedmiotem badań było:


poznanie okresu życia pacjentów ze stomią oraz głównych powodów wyłonienia u nich
stomii jelitowej,



zbadanie najczęstszych problemów i obaw pacjentów towarzyszących im przed
zabiegiem operacyjnym,



określenie pływu stomii na ich życie rodzinne,



poznanie problemów natury psychologicznej i pielęgnacyjnej pacjentów żyjących
ze stomią.

14

Por. Tamże
Por.Tamże
16
Stomia prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja. T. Banasiewicz; P. Krokowicz;
M. Szczepkowski Wyd. terMedia Poznań 2017r., str. 408.
17
Stomia prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja. T. Banasiewicz; P. Krokowicz;
M. Szczepkowski Wyd. terMedia Poznań 2017r., str. 411
15
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Na badania uzyskano zgodę Dyrekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Białymstoku, w którym przeprowadzono badania na 100 pacjentach leczących się
w Poradni dla chorych ze stomią, po wyłonieniu stomii jelitowej. Badania przeprowadzono
w terminie od 1 marca do 30 kwietnia 2017r, wykorzystując, jako narzędzie badawcze autorski
kwestionariusz ankiety. Kwestionariusz złożony był z części ogólnej dotyczącej płci, wieku
z podziałem na 4 grupy wiekowe, miejsca zamieszkania, stanu cywilnego, wykształcenia
i aktywności fizycznej. W drugiej części ankieta zawierała pytania związane z przedmiotem
badań. Wszyscy badani wyrazili zgodę na anonimowy udział w badaniach.
Wyniki badań
Wśród poddanych badaniom aż 62% to mężczyźni, zaś kobiety stanowiły 38%.
Większość badanych (73%) pochodziło z miasta, a pozostali ze wsi. Podział badanych pod
względem wieku wykazuje większość badanych – 73% to wiek powyżej 61 lat i więcej,
zaś 24% jest w przedziale 41- 60 lat, natomiast pozostali to najmniejsza grupa osób badanych
w wieku 21- 40 lat. Zdecydowaną większość stanowią badani będący w związku małżeńskim
(77%), pozostali to wdowcy (12%) oraz osoby samotne 11%), Pod względem wykształcenia
większość badanych posiadała wykształcenie srednie (73% ), następnie podstawowe bądź
zawodowe (19%), a pozostali wyższe (18%). Wśród poddanych badaniom, aż 90% nie
pracowała zawodowo, natomiast pozostali badani, ze względu na stan zdrowia nie byli
w stanie pracować.
Połowa z badanych żyje z nią od 1 do 5 lat (50%), a więcej niż 5 lat prawie ci trzeci
respondent (28%). Znaczna część badanej grupy żyje z nią nie dłużej niż pół roku (17%).
Dane ilustruje Rycinie 1.
50%
50%

28%

17%
5%
0%
0‐6
miesięcy

6 ‐ 12
miesięcy

Rycina 1. Czas trwania choroby.
Figure 1. Duretion of illness.
Źródło: opracowanie własne.
Siurce: Own study.
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U większości z nich (65%) był to rak jelita grubego, u 7% powodem wyłonienia stomii była
choroba Leśniowskiego-Crohna, a w przypadku 3% badanych było wrzodziejące zapalenie
jelita grubego. Czwarta część respondentów wskazało inne przyczyny, m.in. perforacja jelita
grubego, przetoka czy rak pęcherza (25%). Dane zawiera Rycina 2.

Rak jelita grubego

65%

Wrzodziejące zapalenie…

3%

Choroba Leśnowskiego‐…

7%
25%

Inne
0%

20% 40% 60% 80%

Rycina 2. Główny powód wyłonienia stomii jelitowej.
Figure 2. The main reason for the intestinal stoma.
Źródło: opracowanie własne.
Source: Own study.

Badania wykazały, iż 97% badanych posiadała stomię stałą, natomiast przed
zabiegiem operacyjnym nie wszyscy badani uzyskali wyczerpujących informacji na nurtujące
pytania. Prawie połowa badanych twierdziła, że częściowo uzyskało informacje na pytania
związane ze stomią (46%).
Zdaniem badanych, przed zabiegiem operacyjnym najczęściej obawiali się, czy zabieg
operacyjny przebiegnie pomyślnie (56%), a prawie połowa z nich bała się operacji (49%), nieco
mniejsza część odczuwała lęk (47%), zaś inni czuli niepokój (45%). Znacznie mniej odczuwało
smutek (20%), a część nawet (8%) wstyd. Szczegółowe dane zawiera Rycina 3.
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47%

Strach
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0%
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0%
0%
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Rycina 3. Obawy pacjentów przed stomia jelitowej.
Figure 3. Concerns of patients before stoma intenstine.
Źródło: opracowanie własne.
Source: Own study.
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W zakresie emocji związanej ze stomią prawie połowa (49%) odczuwała lęk, co trzeci badany
odczuwał strach (35%), przygnębienie (32%), a część nie posiadało żadnych emocji (33%).
Dane ukazuje Rycina 4.

Poczucie bezsensu życia
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Rycina 4. Emocje związane z posiadaniem stomii.
Figure 4. The excitement of having the stoma.
Źródło: opracowanie własne.
Source: Own study.

Wpływ na życie rodzinne, według ankietowanych, jakie miało wyłonienie stomii
jelitowej nie wiele zmieniło w ich życiu rodzinnym (82%), natomiast pozostali twierdzili,
iż rodzina stała się nadopiekuńcza. W kontaktach z otoczeniem zdaniem respondentów nic się
nie zmieniło 98%), natomiast pozostali zauważyło, że znajomi stali się bardziej życzliwi.
Przeważająca większość, bo 94% respondentów uważało, że nic się nie zmieniło, ale 6%
przyznało się do unikania kontaktów seksualnych. Niespełna połowa badanych (48%)
w czasie pobytu w szpitalu została zapoznana ze sprzętem stomijnym, a ponad polowa z nich
(58%) zostało przeszkolonych w zakresie pielęgnacji stomii, co zostało przeszkolonych
w zakresie pielęgnacji stomii zostało przeszkolonych w zakresie pielęgnacji stomii
pozostałym mogło dodatkowo utrudniać zmaganie się z nową sytuacja życiową.
Prawie wszyscy badani (96%) twierdzili, iż zostali poinformowani o możliwości refundacji
sprzętu stomijnego i ocenili swoja wiedzę na temat życia ze stomią jako wystarczająca,
wykonując samodzielnie czynności higieniczne wokół stomii.
Badani wskazali, iż do pielęgnacji skóry wokół stomii, używali zmywaczy (43%)
zmywaczy, a część z nich różnych past gojących (36%), kremów przeciwodparzeniowe (12%)
oraz pozostali różnych pudrów ochronnych. Co trzeci badany nie doświadczył powikłań
(31%) , zaś 30% miało przepuklinę okołostomijną, inni zwężenie stomii. Nikomu z badanych
nie przytrafiło się wypadanie stomii. Szczegółowe dane obrazuje Rycina 5.
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Przepuklina okołostomijna
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Rycina 5. Powikłania stomii jelitowej.
Figure 5. Complications of intestinal stoma.
Źródło: opracowanie własne.
Source: Own study.

Połowa badanych odczuwała lęk i strach przed zabrudzeniem i zanieczyszczeniem
ubrań (50%), część miała trudności w pielęgnacji stomii (40%), a co trzeci badany nie mógł
się przyzwyczaić do noszenia sprzętu stomijnego (33%), niewielki odsetek odczuwał wstyd
na skutek brzydkich zapachów (8%). Dane ukazuje rycina 6.
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Rycina 6. Problemy związane ze stomią.
Figure 6. Problems with a stoma.
Źródło: opracowanie własne.
Source: Own study.

Zdecydowana większość badanych akceptowało własne ciało (76%), zaś co czwarty
badany miał trudności w zaakceptowaniu siebie i zaistniałej sytuacji.
Badani mieli mieszane uczucia, co do przyszłego ich życia, zatem co trzeci respondent
pogodził się z losem (32%), a nieco mniej (28%) odczuwało lęk przed dalszym życiem, część
(18%) odczuwała żal dalszego życia, zaś inni nie pogodzili się z sytuacją i zadawali sobie
pytanie „dlaczego ja?” lub odczuwali bezradność. Dane ilustruje Rycina 7.
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Rycina 7. Odczucia badanych do życia ze stomią.
Figure 7. The feeling of patiens to live a stoma.
Źródło: opracowanie własne.
Source: Own study.

Podsumowanie
Reasumując, wśród badanych najczęstszym powodem wyłonienia stomii jelitowej był
rak jelita grubego, a takie perforacja jelita grubego lub przetoka. Połowa wszystkich badanych
ze stomią żyje od zabiegu do 5 lat. Przeważająca grupa pacjentów przed zabiegiem
operacyjnym miała obawy, czy zabieg operacyjny się uda, połowa badanych odczuwała
strach, niewiele mniej przeżywało lęk, co znacznie pogarsza ich jakość życia. Mimo starań
personelu medycznego, po zabiegu co u trzeciego pacjenta stwierdzono wystąpienie
przepukliny okołostomijnej.
Niespełna wszyscy ankietowani ocenili swój poziom wiedzy na temat stomii
i życia z nią jako wystarczający, wykazując wysoki stopień przygotowania badanych do
samopielęgnacji. Prawie wszyscy samodzielnie wykonywali czynności higienicznych swojej
wokół stomii i zdecydowana większość akceptuje nową rzeczywistość, a w kontaktach
z otoczeniem nie zauważyli żadnych zmian. Jednak byli zdania, iż wyłonienie stomii stwarza
wiele problemów w życiu codziennym.
W czasie pobytu w szpitalu byli przeszkoleni i zapoznani w zakresie stosowania diety,
pielęgnacji stomii oraz postępowania ze sprzętem stomijnym. Zadawalający jest fakt,
iż w życiu rodzinnym nie odczuli negatywnych zmian, poza tym, że rodzina stała się
nadopiekuńcza.
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POZIOM WIEDZY RODZICÓW NA TEMAT SZCZEPIEŃ
OCHRONNYCH ORAZ ICH POSTAWY W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA SZCZEPIENIA DZIECI
THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF PARENTS ABOUT
IMMUNIZATION AND THEIR ATTITUDES IN TERMS OF SAFETY
OF VACCINATION OF CHILDREN

Streszczenie
Wstęp: Poruszany jest tu aspekt życia społeczeństwa, które jest nieustannie narażone
na różnego rodzaju schorzenia zakaźne. Ważnym elementem walki z chorobami zakaźnymi są
szczepienia ochronne.
Cel pracy: przedstawienie poziomu wiedzy, jaki reprezentują rodzice dzieci podlegających
szczepieniom ochronnym. Wiedza ta dotyczy rodzajów szczepionek, bezpieczeństwa
i świadomości w podejmowaniu decyzji co do ich wyboru.
Materiał i metodyka: badania przeprowadzono wśród rodziców posiadających dzieci, które
obejmuje

kalendarz

szczepień

ochronnych,

mieszkających

na

terenie

powiatu

wysokomazowieckiego. Wypowiedziały się osoby pochodzące ze wsi i z miast.
Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym jest
kwestionariusz ankiety.
Wnioski: W badaniu uczestniczyło 100 respondentów, w tym 90 z nich to kobiety. Wszyscy
zgodzili się, iż szczepienia ochronne są bezwzględną koniecznością, a 97% badanych w pełni
była przekonana co do ich bezpieczeństwa dla zdrowia dziecka, 82% ankietowanych zna
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aktualny kalendarz szczepień ochronnych, 97% bezwzględnie przestrzega terminów
szczepień, 76% uważa, że szczepienia powinny być obowiązkowe, 61% nie kupuje dla
swoich dzieci szczepień skojarzonych, a 39% dokonuje takiego zakupu. Kupujący, w 55%
kierują się minimalizacją bólu i stresu dziecka. 31% badanych najczęściej wybiera
szczepienie dodatkowe przeciw pneumokokom. Ponad połowa respondentów zna choroby
zakaźne w stopniu wystarczającym. 96% zna powikłania poszczepienne, a u 4% badanych
wpłynęły one na postawę wobec kolejnych szczepień. Wszyscy ankietowani byli przekonani,
co do zasadności i konieczności edukowania rodziców i społeczeństwa na temat szczepień
ochronnych.
Słowa kluczowe: szczepionka, szczepienie, niepożądany odczyn poszczepienny
Summary
Vaccination is an important element in the fight against infectious diseases. It is mentioned
that every day our life is constantly exposed to various types of infectious diseases.
Purpose of work: To show a level of knowledge represented by parents of children
undergoing vaccination. This knowledge relates to different kinds of vaccines, safety and
awareness in making decisions about the right choice of vaccines.
Matter and methodology: The research was carried out among parents with children,
obligated to vaccination, living in Wysokie Mazowieckie county. The research was performed
by a diagnostic survey and included opinions of people from rural and urban areas.
Conclusions: 100 participants took part in the survey, 90 of which were women. Everyone
agreed vaccinations are an absolute necessity. 82% of respondents are aware of current
vaccination schedules, 97% have strict adherence to vaccination schedules, 76% believe
vaccinations should be compulsory. 61% of respondents do not buy dedicated vaccines for
their children, while 39% make that purchase. These who buy the medicines, 55% think about
minimizing the pain and stress of their children. 31% of the respondents very often choose
pneumococcal vaccination. More than 50% of respondents know enough about the infections.
96% of them are aware of post-vaccination syndromes, and 4% of the respondents agree with
subsequent vaccination. All respondents were convinced about the legitimacy and the need to
educate parents and the whole society about preventive vaccination.
Keywords: vaccination, vaccine, undesirable post-vaccination
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Wstęp
Odkąd na ziemi pojawił się człowiek i rozwinęła się cywilizacja ludzka, towarzyszy
mu rozwój różnych chorób, które niejednokrotnie w historii świata stanowiły istotne
zagrożenie w egzystencji gatunku ludzkiego. Niewątpliwie w tej dziedzinie czołowe miejsce
zajmuje rozwój chorób zakaźnych, których skutki wpływają na stan i kondycję społeczeństw.
Historia szczepień ochronnych na świecie sięga kilkuset lat wstecz przed nasza erą.
Już w starożytnych Chinach opisywano przypadki wcierania w błonę śluzowa nosa strupów
po ospie prawdziwej, co doprowadzało do uodpornienia się człowieka przed tą chorobą.
Na przestrzeni swojego rozwoju człowiek próbował walczyć z chorobami i ich
konsekwencjami. Doszliśmy do etapu, że najskuteczniejszą metodą walki z chorobami
zakaźnymi są szczepienia ochronne. Dzięki nim uzyskuje się długotrwałą ochronę przed
zakażeniem, a w przypadku wykonania szczepień masowych, można doprowadzić
do eradykacji danego patogenu ze środowiska. Udokumentowana badaniami dwustuletnia
historia szczepień poprawiła sytuację epidemiologiczną w zakresie wielu chorób zakaźnych
na całym świecie. Istnieje wiele publikacji medycznych udowadniających skuteczność tej
metody i dobrodziejstwa z niej płynące. Kamieniem milowym w tej dziedzinie było
opracowanie w XVIII w. przez Edwarda Jennera szczepionki przeciwko ospie prawdziwej.
Od tego momentu obserwuje się dynamiczny rozwój uodparniania sztucznego przy pomocy
szczepień ochronnych. Dobra kondycja epidemiczna społeczeństw, zwłaszcza wśród krajów
wysoko rozwiniętych stanowi pretekst dla tzw. ruchów antyszczepionkowych, które nawołują
do rezygnacji ze szczepień. Swoje stanowisko tłumaczą tym, że sczepienia mogą stanowić
przyczynę ciężkich powikłań, prowadzić np. do autyzmu lub powodować zaburzenia rozwoju
dzieci. Jak do tej pory nie istnieje medyczny dokument, który potwierdziłby jednoznacznie tę
hipotezę. Dynamiczny rozwój nauki i biotechnologii oraz wprowadzanie na rynek nowych
preparatów zobowiązuje uczonych i pracowników medycznych do pogłębionych badań
w dziedzinie wakcynologii i immunologii.
Współczesne

preparaty

szczepionkowe

mogą

powodować

w

wyjątkowych

przypadkach niepożądane odczyny poszczepienne. Jednak dobrodziejstwo uchronienia przed
chorobą zakaźną i jej skutkami jest warte podjęcia takiego ryzyka. Niniejsza praca ma na celu
ukazanie, jaki jest poziom wiedzy rodziców na temat szczepień i jaka jest ich postawa wobec
zagrożeń wynikających z chorób i ich skutków. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie,
skąd rodzice czerpią wiedzę na temat szczepień oraz co przesądza o niektórych ich decyzjach.
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w Polsce, zawiera szczepienia obowiązkowe i zalecane. Aby rodzice mogli świadomie podjąć
decyzję o sposobach i rodzajach szczepień winni otrzymać podstawową wiedzę o tych
problemach od pracowników ochrony zdrowia[1]. Dla każdego rodzica, posiadającego dzieci,
najważniejszą sprawą jest zdrowie i bezpieczeństwo ich pociech. Dlatego też w tym aspekcie
podejmują oni decyzje, w jaki sposób uchronić dzieci przed zachorowaniem. Jedni prezentują
postawę w pełni ufającą lekarzom i epidemiologom, inni rezygnują ze szczepień dzieci,
obawiając się powikłań. Każdy chce rozwiązania w jego pojęciu optymalnego dla rozwoju
swego dziecka. Aby przekonać rodziców do podjęcia trudu uodparniania, bardzo ważny jest
przykład lekarzy i pielęgniarek, którzy nie tylko promują szczepienia, ale sami się im
poddają. Swoim dobrym przykładem zachęcają innych do prezentowania takich postaw.
Rodzice, którzy chcą szczepić swoje dzieci, często oczekują potwierdzenia, że postępują
dobrze[2]. Chcą oni wiedzieć, że w otoczeniu żyją inni, którzy dla dobra swoich dzieci
postępują podobnie. Rodzice chcą czuć w pełni, że posiadają władzę rodzicielską nad
dzieckiem, i że mają wpływ na podejmowanie decyzji odnośnie szczepień. Ważne jest, aby
pracownicy medyczni umieli wysłuchać rodziców, ich wątpliwości i obaw. Rodzice często
wymagają indywidualnego traktowania, należy dostosować język podawanych informacji do
ich wykształcenia, miejsca zamieszkania. Bardzo ważne jest, aby ich dzieci podczas
podawania szczepień cierpiały jak najmniej. Warto wtedy ich instruować, aby pociechy były
przytulane, aby dorośli starali się nie panikować, nie pokazywać zdenerwowania[3].
Cel, przedmiot i metoda badań
Celem niniejszej pracy jest ocena poziomu wiedzy rodziców na temat szczepień
ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym. Przedmiotem badań było zbadanie:


Wiedzy rodziców na temat rodzajów szczepionek i szczepień ochronnych



Wiedzy z zakresu odczynów poszczepiennych,



Informacji na temat źródeł czerpania wiedzy na temat chorób i szczepień.
Badania przeprowadzono w okresie od 1 lutego do 31 marca 1017r. Ankietę

przeprowadzono wśród mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego, pochodzących ze wsi
oraz z miasta, na stuosobowej grupie rodziców, posiadających dzieci w wieku szczepień
[1]

Jacek Wysocki, Szczepienia krok po kroku, wyd. Grupa Medica S.C. , Warszawa 2009, s.5-7
Andrzej Steciwko, Dziecko i jego środowisko, wyd. Continuo, Wrocław 2012, s.7-9
[3]
Tomasz Sobierajski, Joanna Stryczyńska-Kazubska, Jacek Mrukowicz, Medycy są z Marsa a rodzice z
Facebooka, „Medycyna Praktyczna”, 3/2013, s. 5-27
[2]
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ochronnych 2017 Narzędziem badawczym był anonimowy kwestionariusz ankiety,
zapewniający respondentom wysoki stopień anonimowości. Ankieta składała się z części
ogólnej składającej się z informacji na temat dotyczy wieku, płci, statusu ekonomicznego,
miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz liczby posiadanych dzieci oraz merytorycznej
w zakresie badań.
Wyniki badań
W badaniu uczestniczyło 100 respondentów, którymi byli rodzice posiadający dzieci
w wieku kwalifikowanym do szczepień ochronnych. Spośród ankietowanych 39% jest
w wieku od 31 do 40 lat, 37% ma więcej niż 41 lat, a 24% to osoby w wieku do 30 roku
życia. Wśród respondentów 90% stanowiły kobiety. Spośród całej grupy badawczej 78%
wskazało, iż ich status ekonomiczny jest dobry, 20%, że bardzo dobry, pozostali jako niski.
Większość ankietowanych pochodziła z miasta (63%). Jak wynika z przeprowadzonych badań
71% wskazało wykształcenie wyższe, 24% średnie, a 5% zawodowe. W grupie badawczej
73% osób badanych posiadało jedno lub dwoje dzieci, pozostali wskazali troje lub więcej
dzieci. Wszyscy ankietowani byli przekonani o potrzebie i obowiązku wykonywania
szczepień ochronnych, zaś o bezpieczeństwie i przestrzeganiu terminów wykonywania ich,
nieco mniej badanych (97%). Zdecydowana większość respondentów (82%) znała aktualny
kalendarz szczepień ochronnych. Znaczna grupa badanych (76%) była przekonanych,
że szczepienia ochronne powinny być obowiązkowe. Spośród ankietowanych ponad połowa
(61%) nie korzystała ze szczepień nierefundowanych przez państwo, a co najmniej trzeci
badany (39%) podejmował się ich zakupu „na własną rękę”.

Rycina 1. Powód decyzji zakupu płatnych szczepionek skojarzonych.
Figure 1. Reason for deciding to purchaes a paid-for vaccines that are associated.
Źródło: Badania własne.
Source: Own study.
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Zdecydowana połowa badanych rodziców (55%) decyzję o zakupie płatnych
szczepionek

skojarzonych

podjęli

ze

względu

na

minimalizację

bólu

i stresu dziecka, zaś co trzeci rodzic (31%) kierował się posiadaną wiedzą na temat danej
szczepionki. Część z nich (9%) decyzję podjęło za sugestią znajomych, lub: niepewnością
(9%), czy szczepionki skojarzone są skuteczne za, sugestią lekarza. Dane ukazuje Ryc. 1.
Połowa ankietowanych zaprzeczała potrzebę zakupu dodatkowych szczepionek (57%).
Nieco mniej z nich twierdziło, że byli zdecydowani co do na szczepienia dodatkowe
nierefundowane (43%). Co trzeci ankietowany twierdził, że wybrało dodatkowe szczepienia
dla swojego dziecka przeciw pneumokokom W powyższym pytaniu (31%), a co czwarty
przeciwko rotawirusom (25%), znaczna grupa zdecydowała się na szczepienie przeciwko
kleszczowemu zapaleniu mózgu (14%), a co pozostali przeciw grypie (11%) i przeciw
meningokokom (9%), inni przeciwko ospie wietrznej(7%). Niewielki odsetek respondentów
nie podjęło decyzji o szczepieniach dodatkowych przeciwko inny chorobom, ze względu na
brak pewności w zakresie bezpieczeństwa ich dzieci (3%).

Rycina 2. Przyczyny wyboru szczepionek skojarzonych.
Figure 2. The reasons for seletion of vaccine associated vaccines associated.
Źródło: Badania własne.
Source: Own study.

Badania ukazały źródła wiedzy rodziców, z których to najczęściej korzystały rodzice
zainteresowane szczepieniami swoich dzieci. Najliczniejsza grupa respondentów najczęściej
korzystała z wiedzy personelu medycznego (34%), z doświadczeń i sugestii znajomych
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(21%), z mediów (14%) oraz pozostali z innych bliżej nieokreślonych źródeł. Szczegółowe
dane obrazuje Ryc. 2.

Rycina 3. Poziom wiedzy na temat chorób zakaźnych.
Figure 3. The level of knowledge about infectious diseases.
Źródło: Badania własne.
Source: Own study.

Zgodnie z badaniami, poziom wiedzy o chorobach zakaźnych, przeciwko którym są
szczepione dzieci, ankietowani przedstawiał się następująco: większość badanych miała
wystarczającą wiedzę na temat WZW (69%), nieco mniej osób określiło swoją wiedzę na
o gruźlicy, jako wystarczającą (65%), a co trzecia osoba badana wskazuje na brak wiedzy
(29%). O Krztuścu ma wiedzę ponad połowa (54%) i nieco mniej nie wiedziała, na czym ta
choroba polega (40%). Błonicę, jej przebieg i objawy znała ponad połowa badanych (53%),
pozostali nie potrafili jej określić w najmniejszym zakresie. Znaczy odsetek badanych miała
wystarczający poziom wiedzy o Tężcu (57%), odrze (71%), śwince (77%), różyczce (78%)
i o kleszczowym zapaleniu mózgu (58%). Grypa to choroba najbardziej znana ankietowanym
rodzicom (83%). Szczegółowe dane ilustruje Ryc. 3.
W kwestii znajomości powikłań, które mogą pojawić się po szczepieniu,
96% ankietowanych odpowiedziało twierdząco. 4% respondentów twierdzi, że nie ma wiedzy
na ten temat. W grupie badawczej stanowiącą badani wskazali, że po szczepieniu nie
wystąpiły żadne powikłania poszczepienne (67%), zaś co trzeci z nich zetknął się
powikłaniami poszczepiennymi (33%).
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Rycina 4. Objawy odczynów poszczepiennych.
Figure 4. Symptoms of post-vaccination febrile reactions.
Źródło: Badania własne.
Source: Own study.

Wśród respondentów, znajomość objawu gorączki jako odczynu poszczepiennego
(35%), co czwarta osoba badana wskazała na zaczerwienienie (25%) i ból (24%), inni na
obrzęk (15%), a 1% respondentów wskazał na inne nieokreślone objawy. Drgawek i wstrząsu
– nie wskazał żaden ankietowany. Dane przedstawia Ryc. 4.
Wystąpienie objawów niepożądanych wpłynęło na postawę wobec kolejnych dawek
szczepionek (4%), a dla zdecydowanej większości ankietowanych, nie miało to znaczenia
(96%).

Rycina 5. Źródła wiedzy rodziców na temat szczepień.
Figure 5. Sources of knowledge about vaccination of perents.
Źródło: Badania własne.
Source: Own study.
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Za źródło wiedzy, co trzeci ankietowany wskazał personel medyczny (38%), w dalszej
kolejności, Internet (28%), inni stwierdzili, że wiedzę czerpie z literatury i czasopism (17%)
lub od rodziny i znajomych, z telewizji (6%). Dane obrazuje Ryc.5.
Spośród ankietowanych wysoki odsetek badanych było zadowolonych z poziomu
informacji (85%), które uzyskiwali od personelu medycznego będąc na szczepieniach.
Według opinii połowy badanych, pielęgniarka udziela najbardziej satysfakcjonującej
informacji (48%), nieco mniej lekarz (43%), oraz położna (9%). Wszyscy ankietowani widzą
potrzebę edukacji na temat szczepień. Wśród osób, które zdecydowały się na kupno
dodatkowych szczepionek co piąty wskazał (20%), swój status ekonomiczny jako bardzo
dobry, najwyższy odsetek jako dobry (78%), pozostali jako niski.

Rycina 6. Szczepienia dodatkowe mieszkańców miasta.
Figure 6. Vaccination of more city residents.
Źródło: Badania własne.
Source: Own study.

Część z osób mieszkających w mieście, podjęły się kupna dodatkowych szczepionek
nierefundowanych, przeciwko pneumokokom (12%), część przeciwko rotawirusom (10%),
m.in.

szczepionkę

przeciw

kleszczowemu
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meningokokom, i ospie wietrznej. Dane ukazuje Ryc. 6.
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Rycina 7. Szczepienia dodatkowe mieszkańców wsi.
Figure 7. Vaccination of more inhabitants of the village.
Źródło: Badania własne.
Source: Own study.

Wśród osób mieszkających na wsi, badani rodzice deklarowały kupno dodatkowych
szczepionek, w tym 13% wskazało szczepionkę przeciwko pneumokokom (13%),
rotawirusom (10%), przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu (5%), meningokokom oraz
ospie wietrznej, a także niewielki odsetek przeciwko grypie. Obrazowo dane zawiera Ryc. 7.
W ocenie swojej wiedzy mieszkańcy wsi w połowie ankietowanych była zdania,
że wiedzę na temat szczepionek uzyskuje od personelu medycznego (43%), następnie znaczna
grupa badanych czerpała informacje z Internetu (38%), z literatury i czasopism (16%),
od rodziny i znajomych (14%) oraz z innych mediów takich jak z telewizji (8%), zaś 3%
wskazało inne źródła bliżej nieokreślone. Spośród mieszkańców miasta co trzeci (31%)
ankietowany, wiedzę na temat szczepień ochronnych czerpie od personelu medycznego,
literatury fachowej i czasopism (18%), Internetu (17%). z telewizji (4%), od rodziny
i znajomych (3%), inni wskazali inne źródła.
Podsumowanie
Przeprowadzone

badania

w

pełni

potwierdziły

założenia

i

hipotezy.

Dzięki powszechnym szczepieniom ciężkie zachorowania i powikłania chorób zakaźnych
stały się rzadkością. Trudno się jednak dziwić obawom rodziców, ponieważ szczepienie to
zabieg, a nawet mimo prawidłowego jego przeprowadzenia może wiązać się z bólem
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i cierpieniem. Zadawalający jest fakt, iż rodzice są przekonani o zasadności przeprowadzania
szczepień ochronnych u ich dzieci. Korzyści czerpane z uodpornienia dziecka przewyższają
ewentualne ryzyko powikłań.
Zgodnie z badaniami, wszyscy ankietowani byli przekonani, co do zasadności
i konieczności edukowania rodziców i społeczeństwa na temat szczepień ochronnych.
Stwierdzono, że zasadniczym źródłem wiedzy rodziców były informacje przekazane przez
personel medyczny, następnie Internet, literatura i czasopisma.
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WIEDZA NA TEMAT CELIAKII
WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI MIEJSKIEJ I WIEJSKIEJ
KNOWLEDGE OF THE COELIAC YOUTH URBAN
AND RURAL COMMUNITIES

Streszczenie
Choroba trzewna, potocznie nazywana celiakią. Chorują na nią zarówno dzieci,
jak i dorośli, a powodem jest nietolerancja białka – gliadyny wchodzącej w skład glutenu
ziarna zbóż. W walce z celiakią należy wykluczyć ze swojej diety produkty zawierające
gluten.
Cel

pracy:

Celem

pracy

jest

ocena

poziomu

wiedzy

społeczności

wiejskiej

i miejskiej na temat przyczyn, objawów i skutków celiakii.
Metoda badań: Badania zostały przeprowadzano za pomocą sondażu diagnostycznego przy
zastosowaniu autorskiej ankiety, skierowanej do wybranej grupy badawczej.
Wyniki badań: W badaniu wzięło udział 70 respondentów. Analiza badań własnych
wykazała wyższy poziom wiedzy na temat celiakii społeczności miejskiej (67,9 %).
Wnioski: 1. Spośród badanych najliczniejszą grupę stanowiły kobiety (60%), pod względem
zamieszkania byli to badani mieszkający na wsi (60%), natomiast biorąc pod uwagę wiek
badanych - najliczniejsza grupa mieściła się w przedziałach wiekowych >56 lat (42,3%)
oraz 40-55 lat (35,7%). Bez względu na miejsce zamieszkania w pierwszej kolejności
największy odsetek badanych posiadał wykształcenie: na wsi średnie (35,7%), następnie
wyższe (28,5%), a w mieście na odwrót, lecz na zbliżonym poziomie. 2. Zdecydowana
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większość badanych była zdania, iż celiakia jest nietolerancją glutenu (wieś - 52,4%; miasto92,9%), następnie znaczna część respondentów uważała celiakię za nadwrażliwość na gluten
(wieś - 39,3%; miasto - 75,0%), pozostali badani, że jest alergią na gluten i można ją
wyleczyć. 3. Zbliżone są opinie badanych względem najczęstszych spotykanych powikłań
celiakii – są nimi: próchnica zębów (wieś - 80,9%; miasto - 85,7%), następnie niedobór masy
ciała (wieś - 78,5%; miasto - 75,0%), oraz depresję, drażliwość i apatię (wieś - 54,7%; miasto
- 57,1%). Różnice w opinii były względem wskazania: obniżenia napięcia mięśniowego
(wieś - 66,6%), zmian kostnych (miasto - 75,0%), niedokrwistości (miasto - 67,9%). 4.
W ocenie prawie połowy badanych mieszkańców wsi (45,3%) biegunki tłuszczowe były
najczęściej spotykanym objawem celiakii, 40,1% badanych uważało, że są to wzdęcia
i powiększenie obwodu brzucha, bóle brzucha (35,7%), wymioty (23,8%). W opinii 71,5%
ankietowanych mieszkańców miasta bóle brzucha były jednym z najczęściej spotykanym
objawów celiakii, dla prawie połowy badanych (42,9%) - biegunki tłuszczowe, 67,9 %
badanych uważało, że są to wzdęcia i powiększenie obwodu brzucha. 5. W badaniach
zdecydowana większość twierdziła, iż celiakia jest diagnozowana w wieku dziecięcym (wieś - 92,8%;
miasto - 89,3%) a pozostali zaś, że w okresie dorastania. Celiakię najłatwiej było rozpoznać
za pomocą badań histopatologicznych błony śluzowej jelita cienkiego (wieś - 88,1%; miasto 17,8%), a za pomocą testów genetycznych (wieś - 59,1%; miasto - 25%), czy też objawów
klinicznych (wieś - 39,7%; miasto - 35,7%). Dodatkowo w ocenie 78,6% badanych
respondentów z miasta, celiakię najłatwiej można rozpoznać za pomocą wyników badań
serologicznych krwi. 6. Aż 90% respondentów mieszkających na wsi było przekonanych
o istnieniu profilaktycznych metod wczesnego rozpoznania celiakii, podobnie uważało nieco
mniej, bo 85,7% respondentów z miasta. 7. Analiza badań wykazała, iż 67,9% mieszkańców
miasta twierdzi, że posiada zdecydowanie wystarczający zasób wiedzy na temat objawów,
skutków i sposobów leczenia celiakii, z kolei tylko 47,6% badanych respondentów
mieszkających na wsi uważała tak samo, ale prawie co trzeci badany (28,5%) nie miał na ten
temat zdania.
Słowa kluczowe: celiakia, gluten, białko, gliadyna, nietolerancja, wiedza, społeczność
miejska, społeczność wiejska
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Summary
Celiac disease not only afflicts adults but also children. The main reason of this
disease is intolerance of protein, to be precise gliadin which is the part of grain’s gluten.
In order to fight the celiac disease, people should eliminate products with gluten from their
diets.
Aim of the thesis: The main of the thesis is to assess people’s knowledge (both in the village
and in the city) about causes, symptoms and effects of the celiac disease.
Research: The research was carried out thanks to the questionnaire directed to the particular
group of respondents.
Results of the research: 70 respondents took part in the research. The analysis of the study
shows that these are people from the city who have greater knowledge about the celiac disease
(67,9%).
Conclusions: 1. The majority of the respondents were women (60%). Taking into
consideration the place of living, these were people from the village who represent the
majority (60%). As far as the age is concerned, the majority of the respondents were over 56
years old (42,3%) and the other age bracket was between 40-55 years old (35,7%). The place
of living has no major influence on respondents’ education. In the village 35,7% of the
respondents have secondary education whereas 28,5% higher education. The situation in the
city is opposite (more people have higher education) but percentage results are on the similar
level. 2. The vast majority of the respondents consider the celiac disease to be intolerance of
gluten (village - 52,4% and city - 92,9%). The significant number of the respondents think
that the celiac disease is hypersensitivity to gluten (village - 39,3%, city - 75,0%). The rest of
the respondents believe that the celiac disease is gluten allergy and it might be healed. 3.
Respondents’ views on the most frequent complications of the celiac disease are comparable.
These are: tooth decay (village - 80,9 %, city - 85,7%), deficit of body weight (village78,5%, city - 75,0%), depression, sensitivity or apathy (village - 54,7%, city - 57,1%).
The differences of respondents’ opinions were due to reduction of tonicity (village - 66,6%),
bones’ changes (city - 75,0%) or anemia (city - 67,9%). 4. Almost half of the respondents
from the village (45,3%) say that steatorrhea is the most frequent symptom of the celiac
disease. What is more, 40,1% of the respondents point to bloatedness or increase
in abdominal circumference, 35,7% to abdominal pain and 23,8% to vomitus. As far as the
opinion of the respondents from the city is concerned, 71,5% of them consider abdominal
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pain to be the most frequent symptom of the celiac disease. 42,9% point to steatorrhea and
67,9 % to bloatedness and increase in abdominal circumference. 5. The vast majority of the
respondents claim that the celiac disease is diagnosed in tender age (village 92,8%, city 89,3%) and the rest claim that in juvenescence. The celiac disease is easy to recognize thanks
to histopathologic examination of small intestine’s mucosa (village - 88,1%, city - 17,8%).
The respondents also point to genetic testing (village 59,1%, city - 25%) or to clinical
symptoms (village - 39,7%, city - 35,7%). Additionally, 78,6% of the respondents from the
city state that the easiest way to recognize the celiac disease is thanks to serological
examination of blood. 6. About 90% of the respondents from the village was convinced that
there are preventive methods of early diagnosis of the celiac disease. The similar view was
shared by 85,7% of the respondents from the city. 7. The analysis of the research shows that
67,9% of people from the city claim to have enough knowledge about symptoms, effects and
the ways of treatment of the celiac disease. Only 47,6% of the respondents from the village
think the same way, however, every third person (28,5%) does not have any opinion.
Key words: celiac disease, gluten, protein, gliadin, intolerance, knowledge, city, village
Wstęp
Celiakia jest chorobą genetyczną, spowodowaną niewłaściwą reakcją odpornościową
organizmu przeciwko swoim tkankom. Jest istotnym problemem zdrowotnym przy
diagnostyce pacjenta. Choroba może przyjmować różne postacie – od łagodnych do bardzo
ciężkich – zaburzeń wchłaniania, niedożywienia. Jej powikłania mogą stanowić nawet
zagrożenie dla życia, gdy dochodzi do zmian chorobowych występujących w jelicie cienkim
czyli do zaniku kosmków jelitowych pod wpływem glutenu zawartego w ziarnach pszenicy,
owsa, żyta i jęczmienia. Jedynym sposobem na uniknięcie objawów chorobowych jest dieta
bezglutenowa. Spożycie nawet minimalnej dawki glutenu może spowodować wystąpienie
objawów chorobowych. Dlatego szczególnie istotna jest znajomość środków spożywczych
zwierających gluten, który może znajdować się nie tylko w produktach z ziarnami zbóż,
ale też w lekach, w których zawarta może być substancja pomocnicza zawierająca mąkę
skrobiową, pszenną lub w ogóle sam gluten.1

1

M. Jarosz, R. Wierzejska, Celiakia. Porady lekarzy i dietetyków, Warszawa 2005, s. 44.
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Celiakia to choroba trzewna, która jest często poważnym, ale niedocenianym
problemem zdrowotnym.2 Celiakię leczy się dietą bezglutenową. Warto podkreślić,
że spożycie nawet minimalnej dawki glutenu może spowodować wystąpienie objawów
chorobowych. Bardzo istotną kwestią jest przede wszystkim rozpoznanie tej nieuleczalnej
i trudnej do wykrycia choroby, a w dalszej kolejności przestrzeganie diety bezglutenowej,
bo to jedyny sposób i szansa na zminimalizowanie skutków oraz dolegliwości związanych
z nietolerancją glutenu.3
Celiakia występuje głównie u osób rasy białej, zwłaszcza w Europie Północnej
i Środkowej, przy czym częściej chorują kobiety niż mężczyźni.4Wiele danych przemawia
za tym, że za rozwój choroby mogą odpowiadać nie tylko czynniki genetyczne, lecz również
czynniki środowiskowe, w tym żywieniowe. Występowanie choroby zostało także
potwierdzone w populacji Indii i Pakistanu.5
Choroba występuje głównie u dzieci poniżej 5. roku życia. W czasie dojrzewania
obserwuje się bardzo często remisję kliniczną choroby. W wieku 11-19 lat rozpoznawana jest
ona bardzo rzadko. Szczyt zachorowań pojawia się pomiędzy 35. a 55. rokiem życia
i zaznaczyć należy, że u 30% tych chorych występowały w dzieciństwie niedokrwistość
lub biegunka. Objawy kliniczne celiakii mogą się pojawić w każdym wieku.
Choroba

ta

występuje

jedynie

u

osób

predysponowanych

genetycznie

i dziedziczy się ją autosomalnie dominująco. Gliadyna zawarta w produktach zbożowych
prowadzi do procesów zwyrodnieniowych w jelicie cienkim. Konsekwencją tego są
zaburzenia wchłaniania prowadzące do ujawnienia się różnych objawów klinicznych
(biegunki, niedokrwistości).6
Ma ona szczególne znaczenie, ponieważ jest klasycznym przykładem choroby, która
rozwija się w wyniku interakcji zachodzących pomiędzy czynnikami genetycznymi,
środowiskowymi oraz immunologicznymi.7
Do najczęstszych objawów celiakii (choroby trzewnej) należą: biegunka, wzdęcia
brzucha, chudnięcie. Należy jednak podkreślić, że przebieg celiakii jest bardzo różny.
Niektóre osoby nie mają prawie żadnych objawów klinicznych pomimo obecności wyraźnych
zmian w badaniu histopatologicznym błony śluzowej jelita cienkiego oraz pomimo
2

M. Jarosz, R. Wierzejska, Celiakia. Porady lekarzy i dietetyków, Warszawa 2005, s. 44.
Tamże, s. 45.
4
Tamże, s. 123.
5
A. Hiller, Dieta…, dz. cyt., s. 79.
6
W. Davis, Dieta bez pszenicy, Warszawa 2013, s. 14.
7
Tamże, s. 15.
3
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stwierdzenia w badaniach biochemicznych obecności swoistych przeciwciał. Takie przypadki
określa się mianem utajonej choroby trzewnej. Rozpoznawanie celiakii opiera się na
kompleksowej ocenie: objawów klinicznych, wyników badań serologicznych, badań
histopatologicznych błony śluzowej jelita cienkiego i innych badań.8
Wystąpienie celiakii należy brać pod uwagę także w przypadku bólów kości, złamania
i

niewyjaśnionej

osteoporozy.

Można

ją

wyleczyć

przez

stosowanie

diety

bezglutenowej.9Badania laboratoryjne mogą być pomocne w potwierdzeniu rozpoznania
choroby trzewnej. Należą do nich: oznaczanie stężeń przeciwciał przeciw gliadynie
i endomysium w osoczu krwi. W przypadku nieprzestrzegania diety bezglutenowej lub
nieświadomego spożywania produktów zawierających nawet niewielkie ilości glutenu może
dojść do wyniszczenia chorego, a u niektórych osób - do powikłań, z których najcięższą
formą są nowotwory (np. chłoniak jelita cienkiego).10

Cel, przedmiot i metoda
Celem głównym pracy była ocena wiedzy mieszkańców wsi i miasta na temat przyczyn,
objawów, skutków i metod leczenia celiakii. Przedmiotem pracy było zdobycie wiedzy na
następujące zagadnienia:
1. Co to jest choroba trzewna (celiakia)?
2. Czy badani znają osoby chore na celiakię ze swojego otoczenia?
3. Jakie są przyczyny zachorowania na celiakię?
4. Jak objawia się choroba trzewna?
5. Czy są sposoby zapobiegania i leczenia choroby?
6. Jaki jest ich poziom wiedzy na temat choroby?
Badaniem ankietowym trwającym od 15 marca do 18 marca 2017r. objęto 82 wybrane
losowo osoby: chore na celiakię, mające w rodzinie osoby chore na celiakię oraz osoby
neutralne w kwestii choroby, czyli niechorujące, które nie mają lub nie znają w swoim
otoczeniu/rodzinie osób chorych na celiakię. Do dalszej analizy badawczej zakwalifikowano
70 prawidłowo wypełnionych ankiet. Badania zostały przeprowadzone w Mazowieckim
Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Psarskiego, za zgodą uzyskaną od Dyrektora
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.
8

A. Dawidowicz, I. Zawistowska, Dietetyka, Warszawa 1995, s. 50.
J.S. Trier, Diagnoses of coeliac sprue. Gastroenterology, 1998,115,211-218.
10
R. Wierzejska, Dieta bezglutenowa i bezmleczna. Poradnik, Warszawa 2013, s. 122.
9
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Materiał badawczy stanowią dane uzyskane z przeprowadzanych ankiet wśród
pacjentów wskazanego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce, a także osób
odwiedzających i przebywających w dniu przeprowadzania badań na terenie szpitala.
Narzędziem badawczym była autorska ankieta, która zawierała pytania ogólne:
miejsca zamieszkania (miasto, wieś), płci, wieku i wykształcenia oraz część badawczą.
Materiał zebrany został poddany dalszej analizie opisowej i statystycznej.
Wyniki badań
W badaniu wzięło udział 70 osób, większość z nich stanowiły kobiety (57%).
Największy odsetek badanych pod względem wieku mieścił się przedziałach wiekowych >56
lat (42,3%) oraz 40-55 lat (35,7%). Najmniej liczną grupę badanych stanowili respondenci
najmłodsi

z

przedziału

wiekowego

<20

lat

(10%).

Analiza

badań

wykazała,

iż zdecydowana większość ankietowanych, zamieszkiwała na wsi (60%), a pozostałe osoby
w mieście. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, pod względem wykształcenia
najliczniejszą grupę stanowili respondenci posiadający wykształcenie średnie (35,7%),
następnie osoby o zbliżonym poziomie - z wykształceniem wyższym (28,5%). 35,7%
respondentów mieszkających w mieście posiada wykształcenie wyższe, 32,2% średnie,
zaś 25% zawodwe, a pozostali podstawowe.
Tabela 1. Wiedza o chorobie trzewnej*.
Table 1. Knowledge of celiac disaese.
Celiakia to:

N

%

Choroba autoimmunologiczna
o podłożu genetycznym charakteryzująca się trwałą nietolerancją glutenu

10

23,8

Alergia na gluten, którą można wyleczyć stosując dietę eliminacyjną

15

35,7

Nadwrażliwość na gluten

11

39,3

Nietolerancja glutenu

22

52,4

Razem

42

100

* Liczba dokonanych wyborów nie sumuje się z liczbą badanych osób, ponieważ respondenci mogli wybrać
więcej niż tylko jedną odpowiedź.
Źródło: opracowanie własne.
Source: Own study.
Większość respondentów, tj. 52,4% była zdania, iż celiakia jest nietolerancją glutenu,
następnie znaczna część badanych uważała celiakię za nadwrażliwość na gluten (39,3%), inni
uważali, że jest alergią na gluten i można ją wyleczyć. Dane szczegółowe obrazuje Tabeli 1.
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Wśród respondentów mieszkających na wsi ponad 2/3 badanych (71,4%) znało osoby
chore, a prawie co trzeci badany (28,6%) znał osobę chorą z rodziny lub znajomych,
chorującą na celiakię. Dane przedstawia Tabela 2.
Aż 90% respondentów była przekonana o istnieniu profilaktycznych metod wczesnego
rozpoznania celiakii. Szczegółowe dane obrazuje Tabela XV.
Tabela 2. Rozpoznawanie celiakii w ocenie badanych*.
Table 2. Diagnosis of coeliac youth of assessment test.
Rozpoznanie celiakii

N

%

Objawów klinicznych (niski wzrost, biegunka, wymioty,wzdęcia

15

35,7

Wyników badań serologicznych krwi

17

40,1

Badań histopatologicznych błony śluzowej jelita cienkiego

37

88,1

Innych badań (np. testy genetyczne)

25

59,1

Wszystkie odpowiedzi są pawidłowe

31

73,8

*

Liczba dokonanych wyborów nie sumuje się
respondenci mogli wybrać więcej niż tylko jedną odpowiedź.
Źródło: opracowanie własne.
Source: Own study.

z

liczbą

badanych

osób,

ponieważ

W ocenie 88,1% badanych respondentów celiakię najłatwiej można rozpoznać
za pomocą badań histopatologicznych błony śluzowej jelita cienkiego, a 59,1% twierdzi,
że za pomocą testów genetycznych, a tylko 35,7% z objawów klinicznych. 71,4% badanych
respondentów wykonywało badania w kierunku rozpoznania celiakii i są to osoby chore,
a pozostali respondenci to osoby mające kogoś w rodzinie lub wśród znajomych chorującego
na celiakię.
Według badań 92,8% respondentów twierdziła, iż celiakia jest diagnozowana
w wieku dziecięcym, a tylko 7,1% uważa, że dopiero w okresie dorastania.
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Tabela 3. Objawy celiakii w ocenie badanych*.
Table 3. Symptoms of coeliac youth of assessment test.
Objawy celiakii

N

%

wymioty

10

23,8

bóle brzucha

15

35,7

biegunki tłuszczowe

19

45,3

niedokrwistość

13

30

nieregularność wypróżnień

2

4,7

niski wzrost

13

30

wzdęcia, powiększenie obwodu
brzucha

17

40,1

spadek masy ciała

7

16,6

zmiany skórne, kostne

1

2,3

osłabienie siły mięśniowej

1

2,3

niski wzrost

13

30

wzdęcia, powiększenie obwodu
brzucha

17

40,1

spadek masy ciała

7

16,6

zmiany skórne, kostne

1

2,3

osłabienie siły mięśniowej

1

2,3

zaburzenia miesiączkowania

2

7,1

nieżyt żołądka

9

21,4

Bezpłodność, stany depresyjne

0

0,0

*Liczba dokonanych wyborów nie sumuje się z liczbą badanych osób, ponieważ respondenci mogli wybrać
więcej niż tylko jedną odpowiedź.
Źródło: opracowanie własne.
Source: Own study.

Analiza badań wykazała, iż w opinii prawie połowy badanych (45,3%) biegunki
tłuszczowe były najczęściej spotykanym objawem celiakii, inni uważali, że są to wzdęcia
i powiększenie obwodu brzucha (40,1%), bóle brzucha (35,7%), wymioty (23,8%), co trzeci
badany wskazał na niski wzrost i również niedokrwistość (30%). Dane szczegółowe zawiera
Tabela 3.
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Tabela 4. Powikłania celiakii w ocenie badanych*.
Table 4. Complications of coeliac youth of assessment test.
Objawy celiakii

N

%

zmiany kostne

22

52,4

zaburzenia płodności

10

23,8

próchnica zębów

34

80,9

niedokrwistość

19

45,3

depresja, drażliwość, apatia

23

54,7

niedobór masy ciała

33

78,5

ryzyko wystąpienia cukrzycy

18

42,8

ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych układu pokarmowego

15

35,7

obniżenie napięcia mięśniowego

28

66,6

*Liczba dokonanych wyborów nie sumuje się z liczbą badanych osób, ponieważ respondenci mogli wybrać
więcej niż tylko jedną odpowiedź.
Źródło: opracowanie własne.
Source: Own study.

W opinii 80,9% badanych osób najczęściej spotykanym powikłaniem celiakii jest
próchnica zębów, następnie niedobór masy ciała (78,5%), obniżenie napięcia mięśniowego
(66,6%), a 54,7 % wskazało depresję, drażliwość i apatię . Dane 54,7% bardziej dokładnie
przedstawia Tabela 4. Analiza badań wykazała, iż większość respondentów, tj. 47,6% uważa,
że posiada odpowiedni zasób wiedzy na temat celiakii, lecz prawie co trzeci badany (28,5%)
nie miał na ten temat zdania.
Tabela 5. Wiedza o chorobie trzewnej*.
Table 5. Knowledge of celiac disease.
Celiakia to:

N

%

Choroba autoimmunologiczna
o podłożu genetycznym charakteryzująca się trwałą nietolerancją glutenu

20

71,5

Alergia na gluten, którą można wyleczyć stosując dietę eliminacyjną

21

75,0

Nadwrażliwość na gluten

4

14,3

Nietolerancja glutenu

26

92,9

Trudno powiedzieć

2

7,1

Razem

28

100

* Liczba dokonanych wyborów nie sumuje się z liczbą badanych osób, ponieważ respondenci mogli wybrać
więcej niż tylko jedną odpowiedź.
Źródło: opracowanie własne.
Source: Own study.
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Zdecydowana większość respondentów, tj. 92,9% była zdania, iż celiakia jest
nietolerancją glutenu, następnie znaczna część badanych (75,0%) uważała celiakię za alergię
na gluten, którą można wyleczyć. Dane szczegółowe obrazuje Tabela VI. Spośród
respondentów mieszkających w mieście 3/4 badanych (75%) choruje na celiakię, a 1/4
(25,0%) zna osobę chorą z rodziny lub znajomych chorującą na celiakię. Aż 85,7%
respondentów była przekonana o znajomości profilaktycznych metod wczesnego rozpoznania
celiakii.
Tabela 6. Rozpoznawanie celiakii w ocenie badanych*.
Table 6. Diagnosis of coeliac youth assessment test.
Rozpoznanie celiakii
Objawów klinicznych: niski wzrost, biegunka, wymioty, wzdęcia

N
10

%
35,7

Wyników badań serologicznych krwi

22

78,6

Badań histopatologicznych błony śluzowej jelita cienkiego

5

17,8

Innych badań (np. testy genetyczne)

7

25,0

Wszystkie odpowiedzi są pawidłowe

4

14,3

Razem

28

100

* Liczba dokonanych wyborów nie sumuje się z liczbą badanych osób, ponieważ respondenci mogli wybrać
więcej niż tylko jedną odpowiedź.
Źródło: opracowanie własne.
Source: Own study.

W ocenie 78,6% badanych respondentów celiakię najłatwiej można rozpoznać
za pomocą wyników badań serologicznych krwi, a 35,7% twierdzi, że po występowaniu
objawów

klinicznych,

a

25,0%

twierdzi,

że

za

pomocą

testów

genetycznych.

Ukazuje dokładne tabela nr VI. Natomiast, 82,2% badanych respondentów wykonywało
badania w kierunku rozpoznania celiakii i są to osoby chore, a pozostali respondenci to osoby
mające kogoś w rodzinie lub wśród znajomych chorującego na celiakię. Dane szczegółowe
odzwierciedla.
Zgodnie z otrzymanymi wynikami badań 89,3% respondentów twierdziła, iż celiakia
jest diagnozowana w wieku dziecięcym, a tylko 10,7% uważa, że w okresie dorastania.
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Tabela 7. Objawy celiakii w ocenie badanych.
Table 7. Symptoms of coeliac youth of assessment test.
Objawy celiakii

N

%

wymioty

8

28,6

bóle brzucha

20

71,5

biegunki tłuszczowe

12

42,9

niedokrwistość

6

21,4

nieregularność wypróżnień

3

10,7

niski wzrost

7

25,0

wzdęcia, powiększenie obwodu brzucha

19

67,9

spadek masy ciała

7

25,0

zmiany skórne, kostne

1

3,6

osłabienie siły mięśniowej

1

3,6

zaburzenia miesiączkowania

3

10,7

nieżyt żołądka

10

35,7

bezpłodność

0

0,0

stany depresyjne

0

0,0

Inne (jakie?)

0

0,0

Razem

28

100

* Liczba dokonanych wyborów nie sumuje się z liczbą badanych osób, ponieważ respondenci mogli wybrać
więcej niż tylko jedną odpowiedź.
Źródło: opracowanie własne.
Source: Own study.

Analiza badań wykazała, iż w opinii 71,5% badanych bóle brzucha były jednym
z najczęściej spotykanym objawów celiakii, dla prawie połowy badanych (42,9%) biegunki
tłuszczowe były jednym z najczęściej widocznych objawów celiakii, inni uważali, że są nimi:
wzdęcia i powiększenie obwodu brzucha (67,9%), nieżyt żołądka (35,7%), wymioty (28,6%),
co trzeci badany wskazał na niski wzrost, spadek masy ciała i również niedokrwistość (25%).
Dane szczegółowe zawiera Tabela 7.
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Tabela 8. Powikłania celiakii w ocenie badanych*.
Table 8. Complicetions of coeliac youth assessment test.
Objawy celiakii

N

100%

zmiany kostne

21

75,0

zaburzenia płodności

9

32,2

próchnica zębów

24

85,7

niedokrwistość

19

67,9

depresja, drażliwość, apatia

16

57,1

niedobór masy ciała

14

50

ryzyko wystąpienia cukrzycy

10

35,7

ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych układu
pokarmowego

11

39,3

obniżenie napięcia mięśniowego

12

42,9

* Liczba dokonanych wyborów nie sumuje się z liczbą badanych osób, ponieważ respondenci mogli wybrać
więcej niż tylko jedną odpowiedź.
Źródło: opracowanie własne.
Source: Own study.

W opinii 85,7% badanych osób najczęściej spotykanym powikłaniem celiakii jest
próchnica zębów, następnie zmiany kostne (75,0%), niedokrwistość (67,9%), a wskazało
depresję, drażliwość i apatię (57,1%). Dane bardziej dokładne pokazuje Tabela 8.
Analiza

badań

wykazała,

iż

większość

respondentów,

tj.

67,9%

uważa,

iż zdecydowanie posiada odpowiedni zasób wiedzy na temat celiakii, a na odpowiedź iż
raczej posiada wskazało 10,7% badanej społeczności miejskiej.
Podsumowanie
Na chwilę obecną jedyną skuteczną metodą leczenia tej choroby jest stosowanie diety
bezglutenowej. Bardzo ważną kwestią u osób chorych jest poziom wiedzy na temat
produktów nie zawierających glutenu, zasad komponowania diety bezglutenowej, tak, aby
zapewnić organizmowi niezbędne składniki odżywcze, a także jakie leki i preparaty
witaminowe, mineralne można bezpiecznie zażywać. Warto podkreślić, że spożycie nawet
minimalnej dawki glutenu może spowodować wystąpienie objawów chorobowych,
np. przyjęcie komunikantu z mąki z glutenem. Należy szukać praktycznych porad,
wskazówek i zaleceń specjalistów dietetyków z Instytutu Żywności i Żywienia.
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Wiedza i umiejętność jej zastosowania w praktyce może okazać się najskuteczniejszym
sposobem w walce z celiakią.
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POZIOM OPIEKI NAD MIESZKAŃCAMI
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRAŃSZCZYKU
THE LEVEL OF CARE THE RESIDENTS
OF THE NURSING HOME IN BRANSZCZYK

Streszczenie
W

obecnych

czasach

najlepszą

formą

pomocy

instytucjonalnej

dla

osób

potrzebujących opieki są domy pomocy społecznej.
Celem pracy jest przedstawienie poziomu opieki sprawowanej nad mieszkańcami Domu
Pomocy Społecznej w Brańszczyku.
Materiał

i

metoda:

Badania

zostały

przeprowadzone

na

terenie

Domu

Pomocy Społecznej wśród mieszkańców i pracowników. Narzędziem badawczym był
autorski kwestionariusz ankiety. Ankieta składała się z dwóch części: A skierowanej do
mieszkańców, B skierowanej do pracowników.
Wyniki ukazały, iż istotna rolę w sprawowaniu opieki pełni dział opiekuńczo-pielęgnacyjny
oraz, że grupa zawodowa pielęgniarek jest niezbędna do sprawowania prawidłowej opieki nad
mieszkańcami DPS.
Wnioski: 1. Mieszkańcy DPS mają trudności z samodzielnością (39,2%-wymaga niewielkiej
pomocy; 33,3%-częściowej pomocy; 11,8%- całkowitej pomocy, 15,7%- całkowicie
samodzielny),

wymagają

opieki

pielęgnacyjnej,

rehabilitacji

(mieszkańcy-

39,5%;

pracownicy- 50%) oraz udzielania świadczeń medycznych, przy czym ponad połowa korzysta
ze sprzętu ortopedycznego i pomocniczego (60,8%) 2.Największe zapotrzebowanie jest na
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usługi działu opiekuńczo-pielęgnacyjnego. Opiekę podczas konsultacji lekarskich poza DPS
sprawują nad mieszkańcami opiekunki (mieszkańcy-58,8%; pracownicy-57,7%) i pielęgniarki
(mieszkańcy-39.2%; pracownicy- 40,4%).Na wezwanie systemu przyzywowo-alarmowego
najczęściej reagują opiekunki (mieszkańcy-62,7%; pracownicy- 65,4%) i pielęgniarki
(mieszkańcy-

23,5%;

pracownicy-21,2%).Posiłki

rozdają

najczęściej

pielęgniarki

(mieszkańcy- 56,8%; pracownicy-55,7%), następnie opiekunki (mieszkańcy- 27,5%;
pracownicy- 17,3%), czynności higieniczno-pielęgnacyjne najczęściej wykonują opiekunki,
kąpiele opiekunki i pielęgniarki(mieszkańcy- 19,6%; pracownicy- 50%), opiekunki
i pokojowe (mieszkańcy- 51%; pracownicy -21,2%). Praca zespołowa (pielęgniarki,
opiekunki, pokojowe) podczas kąpieli (mieszkańcy- 27,5%; pracownicy- 28,8%.)Większość
czasu mieszkańcy spędzają w pokoju (mieszkańcy- 52%; pracownicy- 51,9%) lub w pokoju
dziennym, w oddziale (mieszkańcy- 33,3%; pracownicy 26,9%). 3. W DPS występuje
zapotrzebowanie na opiekę lekarską i opiekę pielęgniarską, mieszkańcy korzystają z wizyt
lekarzy specjalistów (neurologa i psychiatry) w DPS (mieszkańcy-80,4%; pracownicy96,2%), więcej niż jeden raz podczas zamieszkiwania w DPS mieszkańcy wymagali
stosowania opatrunków (70,6%), które wykonują pielęgniarki (mieszkańcy- 52,9%;
pracownicy- 69,2%), iniekcji (62,7%) oraz kroplówek (35,3%).Leki doustne podają
pielęgniarki (mieszkańcy- 76,5%; pracownicy- 57,7%). Na temat stanu zdrowia
i postępowania w dolegliwościach rozmawiają z mieszkańcami pielęgniarki (mieszkańcy52,9%; pracownicy- 51,9%), w drugiej kolejności lekarz (mieszkańcy- 41,2%; pracownicy42,3%.) 4. Kwalifikacje personelu są zgodne z wymogami Ustawy o pracownikach
samorządowych i są wystarczające. Za mało jest natomiast szkoleń organizowanych przez
DPS (są, ale rzadko-59,6%). Pracownicy w 73,1% uważają, że podnoszenie kwalifikacji jest
konieczne. 5. Występują różnice w pracy opiekunek pielęgniarek. Personel opiekuńczy nie
może zastąpić personelu pielęgniarskiego ze względu na kompetencje zawodowe
pielęgniarek, wynikające z Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, a wykonywane
w DPS. Mieszkańcy największe zaufanie mają do pielęgniarek(mieszkańcy- 52,9%;
pracownicy-

42,6%),

następnie

do

opiekunek

(mieszkańcy-

35,3%;

pracownicy-

27,8%).Pozostałe grupy zawodowe: pracownik socjalny, psycholog, terapeuta, rehabilitant nie
cieszą się zaufaniem wśród mieszkańców. Dość często z problemami mieszkańcy również
zwracają się do pielęgniarek: do oddziałowej (mieszkańcy-56,9%; pracownicy- 50%),
do pielęgniarki odcinkowej (mieszkańcy- 23,5%; pracownicy- 9,6%), do pracownika
pierwszego kontaktu ( mieszkańcy- 5,9%; pracownicy- 17,3%.
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Słowa kluczowe: pomoc społeczna, opieka ,dom pomocy społecznej
Summary
At present, the best form of institutional support for people in need of care is social
care homes.
The aim of the work is to present the level of care performed over the residents of the Social
Assistance Center in Branszczyk. The research was conducted at the Social Welfare House
among residents and employees. The research tool was the author's questionnaire survey.
The survey consists of two parts: A addressed to residents, B addressed to employees.
Materials and method: The results show that nursing care is an important part of nursing
care and that a nurse professional group is essential for proper care of DPS residents.
Conclusions: 1. DPS residents have difficulty with self-reliance (39.2% - needs some help,
33.3% - partial help, 11.8% - total help, 15.7% - completely independent) - 39.5%, employees
- 50%) and medical services, with more than half using orthopedic and ancillary equipment
(60.8%) 2. The greatest demand is for care and nursing services. Nurses at DPS medical
consultations are responsible for the care of residents (residents 58.8%, workers 57.7%) and
nurses (residents 39.2% and employees 40.4%). (62.7% of residents - 65.4%) and nurses
(23.5% of residents - 21.2% of workers), mostly nurses (residents 56.8%, employees 55.7%
Followed by babysitters (27.5%, 17.3%), nurses and nurses (residents - 19.6%, employees 50%), nurses and housekeepers Team work (nurses, nurses, roommates) during the bath
(inhabitants - 27.5%, employees - 28.8%). Most of the time, the inhabitants spend in the room
(residents - 52%, employees - 51.9%) or Residents live in the room (52% of residents - 51.9%
of workers) or in the living room, 33.3% of residents (26.3% employees). 3. In DPS there is a
need for medical care and nursing care, The inhabitants are visited by specialists (neurologist
and psychiatrist) in DPS (inhabitants - 80.4%; employees - 96.2%), more than once when
living in DPS residents required dressings (70.6%), Nurses (residents - 52.9%, employees 69.2%), injections (62.7%) and drips (35.3%). %). On health status and complaints, they talk
to residents of the nursing home (52.9%, 51.9%), secondly the doctor (41.2%) and 42.3%
(42.2%). 4. Staff qualifications are in accordance with the requirements of the Local
Government Act and are sufficient. Not enough training is organized by DPS (they are, but
rarely-59,6%) Employees in 73,1% believe that raising qualifications is necessary. 5. There
are differences in the work of carers and nurses. Nursing staff can't substitute nursing staff for
the professional competence of nurses under the Nursing and Midwifery Workers Act and
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performed in DPS. Residents have the highest trust in nurses (52.9%, 42.6%), followed by
caregivers (35.3%, 27.8%) and other occupational groups: social worker, psychologist, The
therapist, the rehabilitator, does not enjoy trust among the residents. The problems are also
addressed to nurses: residents (56.9%, employees 50%), stool nurses (23.5%, workers 9.6%),
Residents - 5.9%, employees - 17.3%).
Key words: social assistance, care, social welfare home
Wstęp
Opieka towarzyszy człowiekowi od narodzin do śmierci. Na poszczególnych etapach
życia zmienia się rola człowieka. W dzieciństwie występuje jako podmiot opieki, w życiu
dorosłym jako świadczący opiekę wobec swoich dzieci, niekiedy również rodziców. W wieku
podeszłym człowiek często wraca do roli pierwotnej, staje się znowu podmiotem opieki.
Z powodu niepełnosprawności lub choroby niektóre jednostki wymagają opieki lub pomocy
od początku życia do końca. Są stale odbiorcami opieki. Dlatego też druga strona pełni
nieustanie funkcję sprawującego opiekę. Pomoc społeczna stanowi ważny aspekt w życiu
polityki państwa, społeczeństwa i jednostki. Jest dziedziną nieodzowną w każdej kulturze,
w krajach wysoko- rozwiniętych jak i w krajach trzeciego świata. W krajach
wysokorozwiniętych jest to pomoc usystematyzowana, umocowana w prawie, w krajach
trzeciego świata pomoc społeczna występuje np. pod postacią pomocy sąsiedzkiej. Pomoc
społeczna świadczy usługi wspomagające, w domu osoby potrzebującej opieki. Szeroki
wachlarz świadczeń z pomocy społecznej zamykają domy pomocy społecznej, forma opieki
instytucjonalnej. Klientami pomocy społecznej trafiającymi do domów pomocy społecznej są
osoby mające rodziny i wsparcie oraz osoby bezdomne, nie mające rodzin. Współcześnie
domy pomocy społecznej są placówkami, które mają tworzyć dom dla klienta pomocy
społecznej, zaspokajają jego potrzeby, nie tylko podstawowe, ale również wyższego rzędu.
Wiele lat wstecz działalność domów pomocy społecznej opierała się na opiece i zaspakajaniu
potrzeb podstawowych. Standaryzacja usług w domach pomocy społecznej służy między
innymi zaspokajaniu potrzeb wyższego rzędu, w tym potrzeby samorealizacji. Człowiek, aby
odczuwać chęć zaspokajania potrzeb wyższego rzędu musi mieć zaspokojone potrzeby
podstawowe. W domach pomocy społecznej, często odbiorcą usług opiekuńczych jest klient
bardzo oddalony od samodzielności i wymagający pomocy lub całkowitej opieki
ze strony osób drugich.
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Domy pomocy społecznej są formą pomocy społecznej zinstytucjonalizowaną,
dla osób, które nie mogą, z wielu przyczyn, funkcjonować w środowisku. Dzieje się to
z powodu choroby, niepełnosprawności, niezaradności życiowej, ubóstwa, wykluczenia
społecznego, bezdomności. Przed domami pomocy społecznej stoi więc zadanie
najtrudniejsze ze wszystkich realizowanych w pomocy społecznej. Placówki te są
zobowiązane do tworzenia warunków odpowiadających warunkom życia w środowisku
naturalnym, w domu. Jest to ogromne wyzwanie , ponieważ domy pomocy społecznej są
przede wszystkim instytucjami, skupiskami ludzkimi, a w świetle przepisów mają stanowić
dom i naturalne środowisko życia człowieka
Brańszczyk, miejsce w którym obecnie znajduje się Dom Pomocy Społecznej,
jest miejscowością szczególną. W tej miejscowości możliwość kształtowania postaw dającego
i odbierającego, istniała od dawna. Pierwsze ślady historii tego zjawiska sięgają XI wieku.
Trudna sytuacja gospodarcza lat 20-tych i 30-tych XX wieku zmusiła właścicieli do
poszukiwania nowych źródeł finansowania dworu i folwarku. Dwór został zaadoptowany na
potrzeby kuracjuszy z zakładów Wedla. Wojna dokonała zniszczeń, którym nie oparł się
również pałac rodziny Rudzkich. Lata powojenne poczyniły zmiany ustrojowe, w ramach
których przeprowadzono reformę rolną, czego skutkiem było odebranie Rudzkim majątku.
Na zagospodarowanie domu pomysły były różne. W 1945 roku przez wydział Opieki
Wojewódzkiej został powołany Dom Opieki dla Dorosłych, który pierwotnie liczył 56 miejsc
dla pensjonariuszy.1Byli to głównie ludzie bezdomni żebracy i chorzy, inwalidzi wojenni
i sieroty. Wówczas pracę podjął pierwszy dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku
Pan Władysław Niemoczyński. Prace budowlane i zasiedlenie trwały przez trzy lata
i w listopadzie 1970 roku Dom oficjalnie został oddany do użytku. Od tego czasu liczy się
istnienie obecnego Domu Pomocy Społecznej. W latach 70-tych Dom nadal się
rozbudowywał. W 1976 roku angielska fundacja Sue Ryder wybudowała dwa pawilony
dla pięćdziesięciu osób. Po oddaniu ich do użytku placówka mogła przyjąć 250
pensjonariuszy.
Zmieniające się nieustannie przepisy prawne dotyczyły też instytucjonalnych
obiektów pomocy społecznej. Domy pomocy objęto programami standaryzacji usług.
Najwięcej zmian Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku przeszedł w latach 90-tych, został
przeprowadzony wtedy kapitalny remont. Została powiększona kaplica, która zawsze
odgrywała dużą rolę w życiu mieszkańców Domu. W kolejnych fazach remontu powiększono
1
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salę do rehabilitacji, modernizowano pomieszczenia na kolejne gabinety terapii zajęciowej,
pokoje dziennych pobytów, kawiarnię i inne pomieszczenia mające na celu poprawę
warunków socjalno-bytowych.
Domy pomocy społecznej to instytucje pomocy społecznej w których stopień
trudności jest najwyższy, ponieważ świadczenia i usługi są realizowane przez 24 godziny na
dobę. Pomoc społeczna jest istotnym wymiarem działań polityki społecznej, realizowanym
przez władzę publiczną. Kształt i realizacja działań opiera się na dwóch wymiarach:
normatywnym i podmiotowym. Normatywny jest zbiorem aktów prawnych determinującym
obraz działań w pomocy społecznej. Najważniejszym z aktów jest Konstytucja
Rzeczpospolitej Polskiej, na której opierają się wszystkie inne akty prawne, ustawa
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, ustawa o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie oraz kodeks postępowania administracyjnego warunkujący proceduralnie
działalność pomocy społecznej. Ponadto, domy pomocy społecznej funkcjonują w oparciu
o ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, ustawę o pracownikach samorządowych,
rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie domów pomocy społecznej,
rozporządzenie w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla
osób z zaburzeniami psychicznymi (dotyczy domów o określonym typie). Standaryzacja
domów

pomocy

społecznej

dotyczyła

również

liczby

personelu

określonej

dla

poszczególnych typów domów pomocy społecznej.
Obecnie struktura zatrudnienia ewoluuje, podobnie jak inne standardy domów pomocy
społecznej. Ewoluowanie, począwszy od lat 80-tych XX w. polega na zmniejszaniu liczby
personelu medycznego w placówkach. Związane jest to ze zmianą resortu, w ramach
działalności którego funkcjonują domy pomocy społecznej. Do lat 90-tych XX w. należały do
resortu zdrowia, a następnie, do chwili obecnej do resortu pracy i polityki społecznej. Kiedy
domy pomocy społecznej należały do resortu zdrowia, główną linię zatrudnienia stanowiły
pielęgniarki, pełniły też funkcje kierownicze oraz dyrektorskie.2
W świetle prawa, zakres usług świadczonych przez dom pomocy społecznej nie
obejmuje usług pielęgniarskich ani świadczeń zdrowotnych. Mieszkańcy domów pomocy
społecznej mają taki sam dostęp do świadczeń zdrowotnych jak osoby zamieszkujące
w środowisku, na podstawie art.58 ust.2 Ustawy o pomocy społecznej. Tak więc, domy
pomocy społecznej nie mają obowiązku zatrudniana personelu pielęgniarskiego, nie ma też
zakazu zatrudniania pielęgniarek. Wymogiem jest jedynie zatrudnienie dwóch pracowników
2

Tamże s.66-67
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socjalnych na stu mieszkańców domów oraz kontaktu z psychologiem. Świadczenia
pielęgniarskie mogą być świadczone w domach pomocy społecznej w ramach pielęgniarskiej
opieki długoterminowej domowej.
Cel, przedmiot i metoda badań
Głównym celem badań jest ocena poziomu opieki nad mieszkańcami Domu Pomocy
Społecznej w Brańszczyku w stosunku do zapotrzebowania.
Przedmiotem badań były następujące cele szczegółowe:
1.

Jaki jest stan zdrowia i stopień samodzielności mieszkańców?

2.

Która profesja pełni najistotniejszą funkcję w zakresie sprawowania opieki
i na jaki rodzaj opieki jest największe zapotrzebowanie?

3.

Czy jest zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską i opiekę lekarską w DPS?

4.

Czy kwalifikacje zawodowe personelu DPS są wystarczające do sprawowania opieki
nad mieszkańcami?

5.

Czy są różnice w opiece sprawowanej wobec mieszkańców DPS sprawowanej przez
personel pielęgniarski i opiekuńczy?
Po uzyskaniu zgody dyrekcji placówki, przeprowadzono badania w Domu Pomocy

Społecznej w Brańszczyku w okresie od grudnia 2016r do stycznia 2017r. Grupą badaną byli
mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej oraz personel zatrudniony w placówce, w różnych
działach. Na potrzeby zbierania danych do badań utworzono autorski kwestionariusz ankiety.
Kwestionariusz ankiety składa się z dwóch części: A skierowanej do mieszkańców i części B
skierowanej do pracowników. Badania wśród personelu były przeprowadzone losowo,
w parzyste dni miesiąca, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, zgodnie z grafikiem
pracy, uwzględniając proporcje między grupami zawodowymi oraz poszczególnymi działami.
Badani byli w pełni świadomi i wykazywali logiczne myślenie. Udział w badaniu był
dobrowolny, respondenci zostali zapoznani z celem badania oraz wyrazili na nie zgodę.
Rozdano 55 ankiet wśród mieszkańców oraz 55 ankiet wśród pracowników. W badaniu
wzięło udział 110 osób. 51 mieszkańców i 52 pracowników zwróciło wypełnione
kwestionariusze ankiety.
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Wyniki badań

W badaniu wzięło udział 50 ankietowanych, w tym 25 kobiet i 26 mężczyzn. Byli to
mieszkańcy pod względem najdłużej lat zamieszkania w DPS w Brańszczyku to: 40 lat
i powyżej (29,4%), 10-19 lat (27,5%), 1-9 lat (21,6%) oraz 20-29 lat (13,7%), zaś pozostali
stanowili niewielki odsetek. Najmniej liczną grupę stanowią osoby zamieszkujące 30-39 lat
oraz poniżej jednego roku. Szczegółowe dane obrazuje Ryc. 1.
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Rycina 1.Badani pracownicy.
Figure 1. Researched employees.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study.

Najwięcej respondentów pracuje w dziale usług bytowych i opiekuńczowspomagających

(pielęgniarki,

opiekunki,

pokojowe

-

53,8%),następnie

socjalno-

terapeutycznym, jako kadra zarządzająca lub samodzielne stanowisko pracy. Najmniej liczną
grupę ankietowanych stanowią rehabilitanci oraz dział gospodarczy i administracja.
Pracownicy ankietowani byli najliczniejsi w przedziale wiekowym: 40-49 lat w DPS (40,4%),
następnie w przedziale wiekowym 50-59 lat (32,7%), kolejno 30-39 lat (19,2%),
zaś pozostali pracownicy stanowili najmniej liczne grupy w wieku powyżej 60 roku życia
i w przedziale wiekowym 25-29 lat. Wykształcenie średnie posiadała największa grupa
badanych (67,3%), kolejno wyższe miała co czwarta badana osoba (25%), a pozostali
zawodowe i podstawowe.
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Rycina 2: Usługi wobec mieszkańców.
Figure 2. Service to residents.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study.

Mieszkańcy DPS wymagali wieli świadczeń zdrowotnych, jak wykonywania
opatrunków (70,6%), iniekcji (62,7%) oraz przetaczania płynów infuzyjnych (35,3%),
z częstotliwością większa niż jeden raz okresu zamieszkania. Dokładne dane obrazuje Ryc. 2.
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Rycina 3. Stopień samodzielności mieszkańców.
Figure 3. The degree of self-reliance of the residents.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study.

Większa część mieszkańców wymagała niewielkiej pomocy (39,2%), pewna grupa
częściowej pomocy (33,3%), zaś pozostali wykazywali większa potrzebę co wymagało
całkowitej pomocy od innych, a pozostali byli całkowicie samodzielni. Ponad polowa spośród
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ankietowanych korzystała ze sprzętu ortopedycznego lub pomocniczego (60,8%).
Dane ukazuje Ryc. 3.
Ponad połowa ankietowanych mieszkańców (54,9%) była hospitalizowana podczas
zamieszkania w DPS, więcej niż jeden raz (17,6% ), część raz a co czwarty badany nie
korzystali z tej pomocy (25,5%).
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Rycina 3. Częstotliwość korzystania z sali rehabilitacji.
Figure 3. Use of the rehabilitation hall.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study.

Badania ukazały, iż znaczna część mieszkańców często korzystała z sali do
rehabilitacji (39,5%), następnie co trzeci codziennie (30,2%), zaś pozostali rzadko (18,6%)
lub nie mieli takiej potrzeby by korzystać. Zdaniem pracowników mieszkańców połowa
(50%) korzystała codziennie z sali rehabilitacji, inni w zależności od potrzeby i stanu zdrowia
26,9%). Dane obrazuje Ryc. 3.
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Rycina 4. Miejsce wolnego czasu mieszkańców.
Figure 4. Place of free time residents.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study.

Ponad połowa mieszkańców najwięcej czasu spędzało w swoim pokoju (51%),
co trzeci badany w pokoju dziennym (33,3%), inni w gabinetach terapii zajęciowej 11,8%).
Wg pracowników dane znacząco nie odbiegały od relacji mieszkańców. Szczegółowe dane
obrazuje Ryc. 4.
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Rycina 5. Częstość terapii zajęciowej.
Figure 5. Frequency of occupational therapy.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study.

Zdaniem mieszkańców co czwarty korzystał codziennie z gabinetów terapii zajęciowej
(25,5%), nieco więcej (29,4%) korzystała często i tyle samo nie miało potrzeby być
rehabilitowanym. Dane ukazuje Ryc. 5.
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Zdaniem ankietowanych obu badanych grup w pierwszej kolejności na wezwanie
systemu przyzywowo-alarmowego, reagowały opiekunki (mieszkańcy 62,7%; pracownicy
65%), następnie pielęgniarki (mieszkańcy 23,5%; pracownicy 21,2%), a w dalszej kolejności
inni pracownicy DPS.
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Rycina 6. Czynności higieniczno-pielęgnacyjnych.
Figure 6. Hygienic and grooming activities.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study.

Obie badane grupy wskazały w badaniach, iż czynności higieniczno-pielęgnacyjne
wykonują pielęgniarki i opiekunki (mieszkańcy 41,2%; pracownicy 34,6%). Co trzecia
badana wskazała na opiekunki i pokojowe (mieszkańcy 35,3%; pracownicy 32,7%).
Szczegółowe dane obrazuje Ryc. 6.
Zdaniem mieszkańców i pracowników najczęściej opiekę nad mieszkańcami podczas
wyjazdów na konsultacje do lekarzy specjalistów sprawowały opiekunki i pielęgniarki, co wg
obu grup było na zbliżonym poziomie. odpowiedzieli podobnie (mieszkańcy: opiekunki –
39,2%; pielęgniarki – 40,4% oraz pracownicy: opiekunki – 34,6%; pielęgniarki – 41,2%).
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Rycina 7. Kąpiel mieszkańców.
Figure 7. Bath of the resedents.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study.

Badania wykazały odmienność twierdzeń pośród badanych grup, mieszkańcy byli
zdania, iż kąpią ich najczęściej pielęgniarki (50,0%) i opiekunki, zaś pracownicy,
że pokojowe i opiekunki (51,0%). Szczegółowe dane przedstawia Ryc. 7.
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Rycina 8. Pomoc w spożywaniu posiłków.
Figure 8. Help with meals.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study.

Wyraźna połowa mieszkańców była zdania, iż największy udział w żywieniu miały
pielęgniarki (56,8%). Na zbliżonym poziomie było przekonanie pracowników DPS (55,77%).
Należy podkreślić, iż średnio co trzeci mieszkaniec korzysta z wizyt lekarza POZ
jeden raz w miesiącu (35,3%), rzadziej niż jeden raz w miesiącu (27,5%) i co czwarty co dwa
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tygodnie. Ankietowani mieszkańcy i pracownicy byli tego samego zdania (mieszkańcy80,4%; pracownicy-96,2%). Należy podkreślić, iż ponad połowa mieszkańców korzystała
z konsultacji lekarzy specjalistów (psychiatry, neurologa) kilka razy w roku (51%), inni
znacznie rzadszą częstotliwością.
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Rycina 9.Wykonywanie opatrunków mieszkańcom.
Figure 9. Making dressing for the residents.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study

Wynika z przeprowadzonych badań, że najczęściej w DPS opatrunki wykonywały
pielęgniarki (mieszkańcy 52,9%; pracownicy 69,2%). Szczegółowe dane przedstawia Ryc. 9.
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Rycina 10. Podawanie leków doustnych mieszkańcom.
Figure 10. Administering oral medicines to resedents.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study
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Ankietowani pracownicy zauważyli, że leki mieszkańcom najczęściej podają
pielęgniarki (57,7%), a co trzeci sądził że pielęgniarki i opiekunki (34,6%). – Aż ¾ badanych
mieszkańców (76,5%) przyznało, że leki doustne otrzymuje od pielęgniarek (9,8%), a nieco
mniej że od opiekunek (5,9%).
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Rycina11. Wsparcie rozmową na temat stanu zdrowia.
Figure 11. Support talk about health.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study

W zakresie wsparcia mieszkańców i przeprowadzenia rozmowy na temat zdrowia
mieszkańców badani pensjonariusze wskazali na pierwszym miejscu pielęgniarkę
(mieszkańcy – 52,9%; personel – 51,9%), a następnie zawodową grupę lekarską (mieszkańcy
– 41,2%; personel – 42,3%). Zbliżone odczucia były pośród obu badanych grup. Szczegółowe
dane obrazuje Ryc. 11.
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Rycina12. Zaufanie mieszkańców.
Figure 12. Trust of the resedents.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study
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Największe zaufanie budziły wśród mieszkańców pielęgniarki mieszkańcy: 52,9%;
pracownicy; 51,9%), a następnie opiekunki (mieszkańcy: 35%; pracownicy; 27,8%),
w drugiej kolejności obie grupy wskazały na lekarza (mieszkańcy: 41,2%; pracownicy:
42,3%). Szczegółowe dane przedstawia Ryc. 12.
Obie badane grupy największym zaufaniem obdarzali pielęgniarki (mieszkańcy
52,9%; pracownicy 42,6%), następną wskazaną grupą były opiekunki (mieszkańcy 35,%;
pracownicy: 27,8%). Szczegółowe dane przedstawia Ryc. 13.
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Rycina13. Zaangażowanie problemami mieszkańców.
Figure 13. Involvement of resedents.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study.

Ankietowani mieszkańcy (56,9%) i pracownicy (50% ) wskazali kierownika sekcji
(tj. pielęgniarkę oddziałową), jako osobę do której chętnie mieszkańcy zwracają się ze swoimi
różnymi problemami, w drugiej kolejności mieszkańcy (23,5%) i pracownicy (9,6%) wskazali
pielęgniarkę. Jednak największy kontakt mieszkańcy mają z grupą opiekunek (mieszkańcy
47,1%; pracownicy 65,4% ), w drugiej kolejności grupy wskazały grupę pielęgniarek
(mieszkańcy 37,3%; pracownicy 23,1%).
Należy podkreślić, iż ankietowani pracownicy lubili swoją pracę (61,5), inni raczej
lubili (34,6%), a 73,1% twierdziło, że podnoszenie kwalifikacji jest zdecydowanie konieczne.
Respondenci podają, że DPS organizuje szkolenia dla personelu, ale rzadko (59,6%), zaś co
trzeci badany był zdania, że często (36,5%).
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Podsumowanie
Niniejsza praca przedstawia poziom opieki w Domu Pomocy Społecznej
w Brańszczyku, który jest jednym z wielu funkcjonujących w Polsce. Ukazuje różnorakość
opieki, na jaki rodzaj opieki jest największe zapotrzebowanie. Analiza problemu badawczego
jest wykonana na podstawie badań przeprowadzonych wśród odbiorców pomocy oraz ich
opiekunów.

Wyniki

w Brańszczyku

ukazują

podstawową

działalność

domu

Pomocy

Społecznej

i zapotrzebowanie na świadczone usługi. Trwająca standaryzacja jest

dowodem na to, że usługi świadczone w domach pomocy społecznej są ukierunkowane na
człowieka, jako podmiot.
Moje badania potwierdzają, że kluczową profesją w domu pomocy społecznej jest
opiekun. Badania dowiodły, iż mimo braku podstaw prawnych zapewniających miejsce pracy
dla pielęgniarek w DPS, to jednak występuje znaczące zapotrzebowanie na opiekę
pielęgniarską. W świetle przepisów prawnych tylko pielęgniarka może podać leki, zaś
mieszkaniec może je przyjąć też sam. Jednak biorąc pod uwagę stopień sprawności
pensjonariuszy DPS jest to prawie niemożliwe. Zatem, opiekunki są zmuszone
do przekraczania swoich kompetencji zawodowych z powodu małej liczby pielęgniarek.
W DPS pielęgniarki są wskazane do sprawowania nadzoru nad rozdawaniem posiłków.
Z badań wynika, że jest to konieczne w celu sprawowania nadzoru nad właściwym
wydawaniem diet zleconych przez lekarzy.
W interpretacji wielu autorów Ustawy o pomocy społecznej mieszkańcy domów
pomocy społecznej mają dostęp do świadczeń zdrowotnych z tytułu powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego. Z moich wyników badań wynika, że świadczenia są
niewystarczające i występuje duże zapotrzebowanie na opiekę lekarską.
Akty prawne obligują do stałego podnoszenia kwalifikacji i rozwoju pracowników.
Wg badań szkolenia w DPS są organizowane zbyt rzadko, a świadomość systematycznego
podnoszenia kwalifikacji wykazało 76% pracowników.
Należy podkreślić, iż pielęgniarki są doceniane przez odbiorców świadczeń
pielęgniarskich za posiadane szczególne, pozytywne cechy interpersonalne, do których
zalicza się otwartość, życzliwość, uczynność, wyrozumiałość. Zgodnie z wynikami badań
ponad połowa mieszkańców wskazała grupę pielęgniarek do której mają największe zaufanie,
co wpływa na poczucie ich bezpieczeństwa, wzmacniając ich jakość życia.
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Mimo, że zgodnie z prawem i rzeczywistością, najliczniej zatrudnioną grupą
zawodową w DPS jest opiekun, pełniąc bardzo istotną rolę, to jednak badania wskazały,
iż mieszkańcy obdarzali pielęgniarki swoim największym zaufaniem.
Reasumując, wyniki badań potwierdzają, że pion opiekuńczy pełni najistotniejszą rolę
w funkcjonowaniu w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, to jednak obecność
pielęgniarek w DPS jest konieczna dla sprawowania właściwej opieki i poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców.
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WIEDZA KOBIET W CIĄŻY NA TEMAT ZALET I WAD
CIĘCIA CESARSKIEGO
KNOWLEDGE OF WOMEN OF ALL AGES AND STAGES
OF PREGNANCY ON THE CESAREAN SECTION

Streszczenie
Cięcie cesarskiej jest zabiegiem operacyjnym dzięki któremu można ukończyć ciąże
lub poród który się rozpoczął ma ono długą historię bo wspominano już o nim
w mitologii greckiej. Współcześnie zabieg ten przeszedł już wiele ewolucji związanych
z techniką wykonania oraz związanymi z nim wskazaniami.
Cel pracy: zbadanie wiedzy kobiet będących w ciąży na temat cięcia cesarskiego,
znieczulenia do zabiegu, oraz poznania ich preferowanej formy porodu.
Metoda: W badaniu wzięło udział 50 kobiet a ankieta była przeprowadzana anonimowo.
Wyniki: W badaniu wzięło udział 50 kobiet będących w ciąży od I do III trymestru.
Najliczniejszą grupę stanowiły kobiety w przedziale wiekowym 20- 30 lat (58%).
Najokazalszą grupą były mężatki, które stanowiły 76%, a wykształcenie respondentek
najczęściej wskazywane to średnie (50%) i wyższe (40%). Większa część ciężarnych swoją
sytuację określiła jako wystarczającą (94%), natomiast miejsce zamieszkanie nie miało
znaczącej różnicy gdyż 52% było z miasta, a 48% to kobiety ze wsi. Większość kobiet była
w

II

trymestrze

ciąży

(44%)

i

były

w

drugiej

z poprzednich ciąż zakończyła się fizjologicznym porodem (46%).

ciąży

(46%)

i

każda

Monika Gadomska, Zdzisław Szałkowski, Alicja Moczydłowska

212

Wnioski: Zdaniem badanych kobiet fizjologiczny był najbezpieczniejszą formą porodu
(84%). Respondentki w większości poszerzały swoją wiedzę na temat cięcia cesarskiego
(88%), a najczęstszym źródłem był Internet (45%). Z wskazań do cięcia cesarskiego wskazały
nieprawidłowe ułożenie dziecka (78%), a jako najczęstsze powikłanie po tym zabiegu
zaznaczyły zakażenie rany pooperacyjnej (44%). Według badanych znieczulenie ogólne było
najbezpieczniejsze dla matki i dziecka (58%), i jako najczęściej stosowane do cięcia
cesarskiego (62%), przy czym wiedzę swą badane kobiety oceniały dość wysoko (84%).
Kobiety ciężarne uważały, że połóg po cięciu cesarskim trwa 6 tygodni, a po cięciu cesarskim
najbardziej utrudnione jest karmienie dziecka (38%). Przeważająca część zaznaczyła, że po
znieczuleniu przewodowym mogłaby wstawać po 12 godzinach (60%). Natomiast szwy
zdaniem respondentek zdejmowane są z rany pooperacyjnej powyżej 7 doby (54%), a rana ich
zdaniem utrudnia życie w czasie połogu (74%). Zdecydowana większość badanych (86%)
w przyszłości wybrałaby poród drogami natury i uważała swoją wiedzę na temat cięcia
cesarskiego za wystarczającą(60%), pozostali byli innego zdania (40,0%).
Słowa

kluczowe:

cięcie

cesarskie,

znieczulenie

podpajęczynówkowe,

znieczulenie

dotchawicze
Summary
Caesarean section is a surgical procedure through which a pregnancy or childbirth can
be completed which has a long history because it has already been mentioned in Greek
mythology. Nowadays, the procedure has already undergone many evolutions related to the
technique and related indications.
Aim of the thesis: The purpose of my work was to study the knowledge of women of all ages
and stages of pregnancy on the cesarean section and to know the preferred form of labor.
I also examined their level of knowledge about the anesthesia itself.
Research: 50 women participated in the survey and the questionnaire was conducted
anonymously.
Result of the research: The study involved 50 pregnant women from the first to the third
trimester. The most numerous group were women in the age group of 20-30 years (58%). The
most common group was married women, which accounted for 76%, and the education of the
respondents most frequently indicated were secondary (50%) and higher (40%). The majority
of pregnant women stated their situation as sufficient (94%), while the place of residence did
not have a significant difference, as 52% were from the city and 48% were women from the
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village. Most women were in second trimester of pregnancy (44%) and were in second
pregnancy (46%) and each of the previous pregnancies ended in physiological birth (46%).
Conclusions: According to the study, physiological delivery of both female and childbirth
was the safest form of labor (84%). Respondents mostly increased their knowledge of
caesarean section (88%). The Internet was the most frequent source (45%) and magazines and
books (34%). Pregnant women, as one of the most important indications for caesarean
section, indicated abnormal placenta (78%), the most frequent complication of postoperative
wound infection (44%). According to the study, general anesthesia was the safest for the
mother and the child (58%), and was also chosen as the most commonly used for caesarean
section (62%). Pregnant women believed that the caesarean section lasts 6 weeks, and after
cesarean delivery, the most difficult part is feeding the baby (38%). The overwhelming part
noted that after anesthesia she could get up after 12 hours (60%). In contrast, the seams say
the respondents are removed from the postoperative wound over 7 days (54%), and in the
morning they feel difficult to live in the puerperium (74%). The vast majority of the
respondents (86%) would choose childbirth in the future and considered their knowledge of
caesarean section as adequate (60%).
Keywords: cesarean section, subarachnoid anesthesia, anesthesia of the trachea
Wstęp
Cięcie cesarskie jest zabiegiem medycznym, który jako jeden z nie wielu na
przestrzeni czasów uległ wielu przemianom pod względem techniki wykonania, wskazań
i efektów wynikających z jego wykonania. Zaczynał się od wykonania go na zmarłej
ciężarnej aby ratować płód, a dziś często jest wykonywany na prośbę kobiety która wybiera
taką formę porodu.
Zabieg ten polega na rozcięciu powłok brzusznych (skóry, mięśni, otrzewnej
oraz mięśnia macicy) i wydobyciu dziecka. Jest to duża operacja brzuszna i powinno się ją
wykonywać tylko z bardzo ważne wskazania.
Pierwsze cięcie cesarskie i jego opis można znaleźć w przekazach mitologii greckiej
w ten sposób podobno Hermes wydobył Dionizosa z ciała nieżywej Semele. Były one
wykonywane na kobietach zmarłych lub w stanie agonalnym. Natomiast uważa się, że do
roku 1500 cięcia cesarskie wykonywano tylko na kobietach zmarłych. Wyjęcie dziecka
poprzez rozcięcie powłok brzusznych i macicy u zmarłej kobiety ciężarnej nakazywał
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żydowski Talmud oraz hinduska Agur-Wega. Te postępowanie było rezultatem obserwacji
zwierząt które były składane w ofierze a ich płody po śmierci samicy wykazywały objawy
życia1.
Wiele badań publikowanych oraz literatura medyczna wskazuje, iż poród operacyjny
jest bardziej niezdrowy i niebezpieczny dla dziecka i matki niż poród siłami natury. W trakcie
zabiegu może dojść do wielu powikłań takich jak uszkodzenie naczyń krwionośnych
w macicy lub uszkodzenie pęcherza moczowego. Natomiast dla dziecka dużym zagrożeniem
są powikłania ze strony układu oddechowego. Połóg po cięciu cesarskim trwa dużo dłużej niż
po porodzie naturalnym, a sam powrót do pełnej sprawności fizycznej może potrwać nawet
kilka miesięcy.
W obecnych czasach bardzo zwiększyła się liczba wykonywanych cięć cesarskich
u kobiet rodzących po raz pierwszy jak i wielokrotnych. Razem ze wzrostem cięć wzrasta
również liczba powikłań okołooperacyjnych u kobiet. Największe znaczenie ma
doświadczenie lekarza położnika oraz stan zdrowia pacjentki w przypadku wyboru metody
zakończenia ciąży. Cięcie cesarskie jest zabiegiem operacyjnym który jest stosowany aby
ukończyć ciążę lub poród, a czekanie na ukończenie siłami natury niesie zagrożenie dla matki
i dziecka. Problematyka cięcia cesarskiego według Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
związana jest z następującymi zagadnieniami: wskazań do cięcia cesarskiego, rodzajów cięć
cesarskich, metod znieczulenia do cięcia cesarskiego, porodu po cięciu cesarskim, cięcie
cesarskie na życzenie, bez wskazań medycznych, formularz świadomej zgody na cięcie
cesarskie2.
Wskazanie do ciecia cesarskiego jest uzasadnionym zakończeniem ciąży bądź porodu
poprzez metodę operacyjną. Dzięki obserwacji ciąży i porodu można ustalić wskazania do
cięcia. Obecne metody diagnostyczne pomagają położnikom dokładnie ocenić stan matki
i dziecka ale również wymagana jest wiedza i doświadczenie lekarza. 3
W obecnym czasie według Słomki i Bręborowicz najważniejsze są cztery główne
wskazania do cięcia cesarskiego4:
-objawy zagrożenia płodu

1

Waszyński E Rozwój wskazań do cięcia cesarskiego1998
Klin. Perin. Gin. 4, str.22-26.
2
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Cięcie cesarskie, Zebranie zespołu ekspertów
odbyło się 16 maja 2008r w Poznaniu
3
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Cięcie cesarskie.2006-2011
4
Słomko Z., Bręborowicz H. G. Operacje położnicze w ciążach wysokiego ryzyka wyd. Ośrodek Wydawnictw
Naukowych, Poznań
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-nieprawidłowe położenie płodu
-nieudana próba porodu po uprzednim cięciu cesarskim
Z obserwacji wielu autorów którzy przyglądali się wskazaniom położniczym do cięcia
cesarskiego wyróżnili cztery najważniejsze i zaliczają się do nich: hipoksja płodu, brak
postępu porodu, nieprawidłowe położenie płodu, stan po cięciu cesarskim.
Ciecie cesarskie na życzenie rodzącej to bardzo kontrowersyjny temat ale jest to
problem ostatnich lat i temat do dyskusji czy jest powinno wykonywać się ten zabieg pomimo
braku wskazań medycznych. Jednym z najważniejszych czynników który skłania kobiety do
wyboru tej metody porodu jest lęk przed bólem porodowym. Lęk przed bólem powinno się
niwelować poprzez edukacje społeczeństwa oraz odpowiednią psychoterapię kobiety w ciąży.
Niedopuszczalne jest wykonywanie cięcia cesarskiego na życzenie gdyż jest to duża
operacja brzuszna i powinny być do niej wskazania medyczne a taką decyzję powinien
podejmować tylko specjalista położnik. Polscy ginekolodzy, położnicy i prawnicy stanowczo
są przeciwni takiemu rozwiązaniu porodu bez wskazań medycznych5. Lekarz prowadzący
poród ma obowiązek poinformować pacjentkę o możliwościach przeprowadzenia porodu
drogami natury.
W ujęciu art. 160 2 kodeksu karnego interpretuje, iż przeprowadzenie poważnego
zabiegu

operacyjnego,

który

jest

niepotrzebny

w

świetle

wiedzy

medycznej

i doświadczenia lekarskiego, które jest narażeniem kobiety na niebezpieczeństwo utraty
zdrowia i życia , wypełnia znamiona przestępstwa. Tak, więc przeprowadzenie cięcia
cesarskiego przez położnika na życzenie rodzącej przy braku wskazań jest traktowane, jako
błąd w sztuce lekarskiej i może skutkować odpowiedzialnością za naruszenie zasad
wykonywania zawodu odpowiedzialnością karną i cywilną6. Podobne stanowisko zajmuje
Departament Prawny Ministerstwa Zdrowia z dnia 28.08.2007r. w sprawie wykonania cięcia
cesarskiego na życzenie.
Wybór rodzaju znieczulenia do cięcia cesarskiego powinien zależeć od potrzeb
zespołu operacyjnego, pacjentki oraz możliwości i umiejętności anestezjologa. Wyróżnia się
dwa rodzaje znieczulenia : znieczulenie dotchawicze gdy kobieta jest uśpiona i znieczulenie
podpajęczynówkowe kobieta jest wtedy przytomna.

5

Słomko Z., Bręborowicz G. H. Operacje położnicze w ciążach wysokiego ryzyka, Ośrodek Wydawnict
Naukowych str. 24-28
6
Jaworski S. Wybrane zagadnienia odpowiedzialności karnej lekarza w medycynie perinatalnej Ginekologia i
Położnictwo, wyd. Medical Project
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Anestezjologia położnicza jest specyficzna i musi brać pod uwagę zmiany
fizjologiczne które zachodzą w czasie ciąży, a również wpływ stosowanych metod
i środków anestezjologicznych na dobrostan płodu. Rodzaj znieczulenia zawsze powinien być
omówiony z pacjentką. Powinna być ona poinformowana o preferowanym znieczuleniu
oraz o możliwych powikłaniach, a także lekarz anestezjolog powinien wyjaśnić wszystkie
wątpliwości jakie ma rodząca. Badanie przedoperacyjne pacjentki i czas by zapoznała się
z wszystkimi informacjami dotyczącymi znieczulenia jest uzależniony od tego w jakim trybie
ma być wykonane cięcie cesarskie.
Cel przedmiot i metoda badań
Celem podjętych badań było: poznanie poziomu wiedzy kobiet na temat cięcia
cesarskiego. Podmiotem badań były następujące problemy badawcze:


wskazania do cięcia cesarskiego jest najważniejsze zdaniem ciężarnych?



wady i zalety cięcia cesarskiego zdaniem przyszłych matek?



powikłania po cięciu cesarskim?



dokonując wyboru, w jaki sposób badane kobiety chciałyby urodzić dziecko?



Występujące korelacje względem poziomu wykształcenia i wieku na wybór sposobu
ukończenia ciąży.
Badania przeprowadzono od 01-28 lutego 2017r w Niepublicznym Zakładzie

Położniczo- Ginekologicznym Femina

na

ul.

Generała Tadeusza Kościuszki 49

w Ostrołęce, woj. Mazowieckie. Jako narzędzie badawcze wykorzystano autorską anonimową
ankietę, przeprowadzoną za zgodą ankietowanych. Badaniu zostało poddane 50 kobiet
będących od pierwszego do trzeciego trymestru ciąży. Kobiety te uczęszczały do lekarza
położnika na wizyty kontrolne w tej przychodni. Kobiety te uczęszczały na wizyty kontrolne
do lekarza położnika pracującego w tej przychodni.
Ankieta autorska zawierała na dwie części, ogólną dotycząca wieku, stanu cywilnego,
wykształcenia, miejsca zamieszkania, sytuacji materialnej oraz merytoryczna uwzględniająca
zagadnienia związane z celem i przedmiotem pracy.
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Wyniki badań
W badaniu wzięło udział 50 kobiet w ciąży. Były to kobiety w różnym wieku na
różnym etapie ciąży i z różnym wykształcenie. Największą grupę stanowiły kobiety
w przedziale wiekowym 20-30 lat, było ich 29 osób, co stanowiło 58% ankietowanych, zaś co
trzecia badana była w wieku 30-40 lat (32%). Najokazalszą grupą były mężatki (76%)
i kobiety znajdujące się w związku partnerskim (22%). Co druga badana kobieta
legitymowała się wykształceniem zawodowym/średnim (50%), następnie dość znaczy
odsetek respondentów wykształceniem wyższym (40,0%), a pozostali wykształcenie
podstawowe. Z badań wynika, że większość badanych pochodziło z miasta (52%).
W grupie badanej, aż 94% stanowiły kobiety, które określiły swoją sytuację
materialną jako wystarczającą. Prawie połowa badanych kobiet była w II trymestrze ciąży
(44%) i w drugiej ciąży (46,0%), następnie w III trymestrze ciąży (40,0%),
a pozostali w I trymestrze. Najmniejszą grupę stanowiły kobiety będące w trzeciej
i kolejnej ciąży (22%). Dla 46% był to drugi poród, następne 38% kobiet przygotowywało się
do porodu pierwszego.
W zakresie wiedzy badanych zdecydowana większość była zdania, iż poród naturalny
(84,0%) jest najlepszym zakończeniem ciąży w odniesieniu do noworodka, zaś część była
innego zadnia (16,0). Wg. respondentek najbezpieczniejszym porodem dla matki jest poród
naturalny i starały się zwiększać swoją wiedzę na temat ciąży i porodu (88%), które to
korzystały z informacji w Internecie (45%), oraz książkach i czasopismach (34%).
Najmniejszą grupą okazały się osoby, które czerpały wiedzę w szkole rodzenia (1%).
Ankietowane zostały poproszone o zaznaczenie czynników, które są wskazaniem do
Według respondentek wskazaniem do cięcia cesarskiego było nieprawidłowe ułożenie
dziecka ((78%) Kolejnymi czynnikami są: łożysko przodujące (8%), ciąża wielopłodowa
(6%) oraz choroby matki (4%).
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Kobieta czuje lęk przed porodem naturalnym
Sytuacja kiedy dziecko jest za duże a miednica…
zakażenie matki wirusem HIV lub wirusem…
Choroby matki
Ciąża wielopłodowa
Łożysko przydujące

0
2%
2%
4%
6%
8%

78%

Nieprawidłowe ułożenie dziecka
Rycina 1. Wskazania do cięcia cesarskiego.
Figure 1. Indications for caesarean section.
Źródło: Badania własne.
Source: Own study.

W zakresie najczęstszych powikłań po cięciu cesarskim ankietowane wskazywały na
zakażenie rany pooperacyjnej (44%), powikłania zakrzepowo-zatorowe (26%) oraz krwotok,
który może prowadzić do wycięcia macicy (14%). Najrzadziej kobiety wskazywały na
niedrożność pooperacyjną jelit (2%).

Powstanie urazów u dziecka w czasie otwierania…
Zapalenie pęcherza moczowego

8%
2%

Zakażenie rany pooperacyjnej

26%

Powikłania zakrzepowo-zatorowe
Niedrożność pooperacyjna jelit

2%

Krwotok,który może prowadzić do wycięcia…
Uszkodzenie pęcherza

4%

44%

14%

Rycina 2. Najczęstsze powikłania po cięciu cesarskim.
Figure 2. The most common complication after cesarean section.
Źródło: Badania własne.
Source: Own study.

Wynika z badań, iż znieczulenie ogólne do cięcia cesarskiego jest najbezpieczniejsze
dla dziecka (58%), zaś prawie polowa była zdania, że najbezpieczniejsze jest znieczulenie
przewodowe (42%). Znaczy odsetek badanych kobiet uznało, że posiada wiedzę na temat
znieczuleń ogólnych do zabiegu cięcia cesarskiego (84%) i ich zdaniem najczęściej się go
wykonuje (62,0%), zaś nieco mniejszy jej poziom był w zakresie znieczuleń przewodowych
(54%).
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Wskazany przez ankietowanych prawidłowy czasu trwania połogu po cięciu cesarskim
dotyczył ponad połowy badanej (60,0%), pozostali odpowiedzieli błędnie. Co trzeci badany
wskazał, jako powikłanie ze strony dziecka w okresie połogu problem utrudnionego
karmienia (38,0%), inni obniżenie odporności u dziecka (24,0%). uszkodzenie dziecka
podczas rozcinania macicy (16%) oraz przedłużającą się żółtaczkę u dziecka (14%).
Zdaniem większości ankietowanych czas pozostania w łóżku po znieczuleniu
przewodowym w przypadku cięciu cesarskim powinien wynosić 12 godzin (60,0%), inni
uznali uruchamianie po 6 godzinach (22%), pozostali określali ten czas jako
8 godzin lub (16%) lub po przewiezieniu na salę pooperacyjną (2%). Ponad polowa była
zdania, że szwy z rany po cięciu cesarskim (54%) są zdejmowane powyżej 7 doby, nieco
mniej twierdziła, iż dzieje się to pomiędzy 5-7 dobą (46%).
Dla znacznej większości kobiet rana po cięciu cesarskim jest utrudnieniem
w życiu w czasie połogu (76%). Wg badań, aż 86% chciałoby rodzić naturalnie, natomiast
pozostali wybraliby poród poprzez cięcie cesarskie (14%). Jednak znaczna większość
nadanych kobiet oceniła swoja wiedzę za wystarczającą (60,0%), pozostali jako
niewystarczającą i wymagającą z pozycji pacjentki do uzupełnienia (40,0%).
Podsumowanie
Reasumując, bez względu na miejsce zamieszkania, prawie cała badana grupa
respondentów swoją sytuację materialną określiła jako wystarczającą. Niespełna co druga
badana kobieta była w II trymestrze ciąży, i zarazem w drugiej ciąży, a każda
z poprzednich ciąż zakończyła się fizjologicznym porodem. Zdaniem badanych, zarówno dla
kobiety jak i dla dziecka, był najbezpieczniejszą formą porodu. Respondentki w większości
poszerzały swoją wiedzę na temat cięcia cesarskiego korzystając z Internetu oraz czasopism
i książki. Głównym wskazań do cięcia cesarskiego było nieprawidłowe ułożenie dziecka,
zaś jako najczęstsze powikłanie po tym zabiegu wskazały zakażenie rany pooperacyjnej.
Według badanych znieczulenie ogólne było najbezpieczniejsze dla matki i dziecka
i najczęściej stosowane do cięcia cesarskiego. Co trzecia badana ciężarna znała czas trwania
połogu, w którym największym utrudnieniem było karmienie dziecka. Zdecydowana
większość badanych posiadała znaczną wiedzę na temat postępowania z rany pooperacyjną,
która

wg

badanych,

znacznie

utrudniała

funkcjonowanie

w

czasie

połogu.

Jednak zadawalający był fakt, iż zdecydowana większość badanych (86%) w przyszłości
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wybrałaby poród drogami natury i uważała swoją wiedzę na temat cięcia cesarskiego
za wystarczającą.
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PROBLEM MENOPAUZY WSPÓŁCZESNYCH POLEK I UKRAINEK
MENOPAUSE PROBLEM OF CONTEMPORARY
POLISH AND UKRAINIAN WOMEN

Streszczenie
Wstęp: Menopauza jest fizjologicznym okresem w życiu kobiety i wiąże się
z wieloma problemami natury fizjologicznej, psychologicznej i społecznej.
Cel: Celem pracy była ocena problemów kobiet z Polski i Ukrainy w okresie menopauzy.
Metody badawcze: W pracy opisano problemy związane z menopauzą, a także podjęto próbę
porównania czynników jakie oddziałują na kobiety w okresie menopauzy i skutków jakie te
czynniki wywołują wśród kobiet w Polsce i w Ukrainie. Do przeprowadzenia badań
wykorzystano autorską ankietę w języku polskim i ukraińskim. Badania były dobrowolne
i anonimowe.
Wyniki: Kobiety posiadają wystarczającą wiedzę o czynnikach i konsekwencjach okresu
menopauzy. Osoby z ich najbliższego otoczenia często już takiego minimum wiedzy nie
posiadają i brak tej wiedzy utrudnia kobietom komfortowe funkcjonowanie na płaszczyźnie
zawodowej i osobistej. Warunki ekonomiczne i społeczno-psychologiczne w jakich żyją
kobiety przekładają się tylko częściowo na stan wiedzy o menopauzie i metodach terapii tego
okresu, ale większe przełożenie mają na komfort życia i relacje rodzinne.
Wnioski: 1. Badane z dwóch krajów mają skąd czerpać informacje dotyczące menopauzy
i korzystają ze źródeł, które deklarują, 2.Większość Polek i Ukrainek zaakceptowała zmiany,
które pojawiły się z nadejściem menopauzy, 3. Na zmiany jakie towarzyszą nadejściu
menopauzy osoby z najbliższego otoczenia Polek częściej reagowały zrozumieniem i troską,
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a osoby z najbliższego otoczenia Ukrainek częściej przejawiały brak jakiejkolwiek reakcji lub
wykazywały się niezrozumieniem, krytyką zachowania i konfliktami, 4. Badane zmieniały
przyzwyczajenia aby zmniejszyć dolegliwości związane z klimakterium. Polki nieznacznie
częściej niż Ukrainki decydowały się na regularną aktywność fizyczną i rzucenie palenia,
a Ukrainki częściej niż Polki decydowały się na redukcję stresów, modyfikację diety
i rezygnację z używek, 5. Część badanych od momentu wkroczenia w okres menopauzy
zmieniła

swoje

codzienne

zachowania,

wykonywane

standardowo

czynności

i przyzwyczajenia. Polki częściej niż Ukrainki chodzą do lekarza, częściej podróżują i więcej
czasu poświęcają na przyjemności, a Ukrainki częściej niż Polki współżyją, 6. Polki częściej
niż Ukrainki uważały, że na poprawę ich stanu zdrowia i samopoczucia może wpłynąć
głównie zwiększona ilość ruchu, rzetelniejsze przestrzeganie diety i lepsza jakość odżywiania
oraz bardziej regularny tryb życia, z kolei Ukrainki częściej niż Polki sądziły, że na poprawę
może wpłynąć głównie opieka medyczna specjalisty, przyjmowanie leków, mniej stresów
i wsparcie rodziny, 7. Polki mają zdecydowanie lepszą jakość kontaktów z najbliższą rodziną
i częściej niż Ukrainki mogą również liczyć na bardziej serdeczne i empatyczne zachowanie
członków najbliższej rodziny.
Słowa kluczowe: menopauza, klimakterium, Hormonalna Terapia Zastępcza
Summary
Introduction: Menopause is a physiological period in women, psychologically and socially.
Objective: The aim of the study is to evaluate women from Poland and Ukraine during
menopause.
Research methods: An attempt was also made to compare the factors affecting women
during menopause and the effects that women and men have on women in Poland and
Ukraine. Do research in English and Ukrainian. Research was voluntary and anonymous.
Results: Women are healthy and healthy, and the consequences of menopause. People with
their immediate surroundings are often inaccessible and lack of this ability make it difficult to
function on a professional and personal level.
The economic and socio-psychological issues in some living women translate only into the
state of menopause and the therapies of this period, but also translate into comfort and family
relationships.
Conclusion: 1. The two countries surveyed have information about their choice and use the
sources they declare. 2. Most Polish women and Ukrainian women accept the changes that

Problem menopauzy współczesnych Polek i Ukrainek

223

occur with the onset of menopause. 3. On alternative social approaches, the menopause of the
nearest person is more frequent. Reacts with understanding and concern, and people with
immediate surroundings; Ukrainians tend to overturn, criticize behaviors and conflicts, 4. The
study changed habits to reduce climacteric symptoms. Polish women slightly more often than
Ukrainian decided on regular physical activity and quit smoking, while Ukrainian partly
Polish women decided to reduce stress, modify diet and give up, 5. The abnormal part since
the menopause has changed its daily behavior, And I do not habit. Poles more often than
Ukrainians go to the doctor, travel more and more time to enjoy themselves, and Ukrainians
more often than Poles coexist. 6. Poles more often than Ukrainians believe that improving
health and well-being can increase traffic, more reliable staff Better quality of nutrition and
more regular lifestyle, in turn Ukrainians more often than Polish thought that on the right path
may appear medical care specialist, taking medication, less stress and support, 7. Poles have
definitely better quality contact with family and more often than Ukrainians They can count
on more cordial and empathetic behavior of the immediate family.
Key words: menopause, menopause Hormone Replacement Therapy
Wstęp
We współczesnym świecie coraz bardziej aktualne stają się społeczne problemy
związane ze skomplikowanym okresem w życiu kobiety – okresem okołomenopauzalnym.
Na przestrzeni wieków czas aktywności zawodowej i społecznej kobiet wydłużał się.
Zjawisko to przyspieszyło znacznie z erą industrializacji społeczeństwa, a przemiany
kulturowe ostatniego wieku wręcz wymagają od kobiet dłuższej aktywności społecznozawodowej.1 W parze z tymi zmianami nie idzie niestety pełna adaptacja biologiczna kobiet
do nowej roli. Okres klimakterium jest czasem największej aktywności życia społecznego
kobiet, które nagromadziły bagaż życiowych i twórczych doświadczeń, które to
doświadczenia mogą być oddane społeczeństwu z obopólną korzyścią.
Przeszkodą w zrealizowaniu się kobiet w nowej roli są zmiany związane z okresem
okołomenopauzalnym. Zmiany tego okresu wiążą się ze stopniowym ustawaniem zdolności
płodzenia, i przypadają one najczęściej pomiędzy 45 i 55 rokiem życia kobiety. Okres ten nie
pojawia się nagle i jest poprzedzony różnymi objawami zwiastującymi nadejście właściwego
1

Blicharska-Czubara K.: Zawodowa rola kobiet w społeczeństwie obywatelskim. Wielowymiarowy model
dyskryminacji kobiet. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin 2011, s. 14-18.
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już okresu przekwitania, czyli ostatniej w życiu kobiety miesiączki (menopauzy).2
W pierwszym etapie występują zaburzenia miesiączkowania. Cykle stają się nieregularne
z przewagą krótszych. Rzadziej występują dłuższe. Zmiany, które towarzyszą okresowi
menopauzy obejmują przede wszystkim zatrzymanie jajnikowej syntezy estrogenów
i progesteronu. W efekcie tych zmian mogą się pojawiać zaburzenia sfery emocjonalnej,
zaburzenia regulacji autonomicznego układu nerwowego, a w późniejszym wieku
osteoporoza.3 Wśród dolegliwości można wyróżnić takie jak: pojawiające się nagle duszności,
napady gorąca, nadmierna potliwość, stałe przemęczenie i często bezsenność. Czynniki te
w zestawieniu ze zmianami hormonalnymi wywołują dużą drażliwość i wahania nastrojów.
Dodatkowo obniżony poziom estrogenu niesie ze sobą zmiany w strefie intymnej.
Częsta w tym okresie suchość pochwy może

być przyczyną obniżenia libido, przez co

kobiety często w tym okresie rezygnują ze współżycia.4
Przeszkody

blokujące

efektywne

funkcjonowanie

kobiet

w

okresie

przed-

i pomenopauzalnym mogą zostać częściowo zniwelowane. Niebagatelny wpływ na siłę
dolegliwości i częstość ich występowania ma tryb życia kobiet, przede wszystkim na długo
przed okresem menopauzy, ale również i w okresie okołomenopauzalnym.5 Istnieje też
możliwość łagodzenia skutków zdrowotnych menopauzy poprzez stosowanie hormonalnej
terapii zastępczej estrogenami lub estrogenami i progestagenem.6
Istotny

wpływ

na

dolegliwości

okresu

okołomenopauzalnego

ma

sytuacja

ekonomiczna i społeczna kobiet i ich otoczenia. W dużym stopniu warunkuje ona dostęp do
wiedzy o menopauzie i dolegliwościach z nią związanych. W pracy przeprowadzono badania
na kobietach z Polski i Ukrainy, aby porównać wpływ sytuacji społeczno-ekonomicznej na
świadomość kobiet dotyczącą tematów związanych z okresem okołomenopauzalnym
oraz różnice w problemach związanych z menopauzą wśród kobiet obydwu narodowości.
menopauza fizjologicznym etapem w życiu kobiety, który przypada średnio na około
pięćdziesiąty rok życia. Przemiany fizjologiczne, które zachodzą w organizmie w tym czasie
to wynik osłabienia funkcji hormonalnej jajników. Za szereg objawów klinicznych i zaburzeń
metabolicznych odpowiedzialny jest narastający niedobór hormonów.7 Zmiany powodują
2

Różański H.: Fitoterapia – dolegliwości okresu przekwitania. Lek w Polsce Drug in Poland. Nr 11/2006,
s. 87-89.
3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przekwitanie (dostęp 07.04.2016)
4
http://kobiecosc.info/menopauza-objawy/ (dostęp 07.04.2016)
5
http://www.klimakterium.net.pl/Styl-zycia/Zdrowie-na-co-dzien (dostęp 08.04.2016)
6
http://www.sluzbazdrowia.com.pl/artykul.php?numer_wydania=3485&art=2 dostęp 08.04.2016
7
Słomko Z. (red.): Ginekologia - podręcznik dla lekarzy, studentów, PZWL, Warszawa 1997, s. 234-237.
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wiele dolegliwości, zaburzających dobrostan psychiczny i fizyczny organizmu kobiety.
Nasilenie dolegliwości fizycznych wynika m.in. z takich objawów, jak zmiany naczynioruchowe, tzw. „uderzenia gorąca”, osłabienie i uczucie kołatania serca, zawroty i bóle głowy,
bóle stawów, zlewne poty, potliwość. Towarzyszą im zakłócenia w sferze psychicznej
spowodowane wzmożoną drażliwością, zaburzeniami pamięci i koncentracji, płaczliwością,
zmianami nastroju, skłonnością do depresji, co sprzyja też większemu natężeniu stresu.
Objawy mogą występować od kilku razy w tygodniu do nawet kilku razy w ciągu godziny.
Poważne zagrożenia wiążą się z dalekosiężnymi skutkami niedoborów hormonalnych.
Prowadzić mogą do wystąpienia chorób. Zmianom zanikowym w cewce moczowej
i zwiotczeniom zwieraczy towarzyszy powstawanie takich dolegliwości, jak: częstomocz,
bakteryjne zapalenie pęcherza moczowego, bolesne oddawanie moczu, wysiłkowe
nietrzymanie

moczu.

Zmniejszone

wytwarzanie

estrogenów

z

kolei

sprzyja

pomenopauzalnemu zmniejszeniu masy kostnej i w efekcie powstawaniu osteoporozy.8
Może ona powodować u kobiet po menopauzie dolegliwości bólowe, najczęściej bóle stawów
biodrowych i kolanowych oraz kręgosłupa, uniemożliwiające prace a często nawet poruszanie
się. Procesy zanikowe dotyczą także macicy, szyjki macicy i jajników. Zmiany powodują,
ze pochwa jest mniej elastyczna, a nabłonek o wiele cieńszy z mniejszą ilością glikogenu,
co sprzyja rozwojowi stanów zapalnych. Najczęstszymi schorzeniami kobiet w okresie
menopauzalnym wynikającymi ze zmienionego metabolizmu lipidów są choroby serca
i naczyń krwionośnych, zaburzeń krzepnięcia i hemostazy, insulinooporności, co również jest
wynikiem hormonalnego rozregulowania. Utrata masy mięśniowej i obniżone tempo
przemiany materii sprzyjają wzrostom wagi ciała.9
Okres pomenopauzalny związany jest z wieloma dolegliwościami. Obserwuje się
wzmożone problemy z układem moczowo-płciowym, osteoporozą, układem krążenia
i dolegliwościami dermatologicznymi.
Cel, przedmiot i metoda badań
Celem niniejszej pracy jest poznanie problemów związanych z menopauzą
współczesnych kobiet.
Przedmiotem badań było:
8

Tamże,, s. 234-237.
Stachowicz G., Zając A., Pertyński T.: Zespół metaboliczny u kobiet w okresie menopauzalnym, Przegląd
Menopauzalny, Poznań 2009, s. 6-10.
9
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zbadanie poziomu wiedzy na temat przekwitania;



zbadanie ustosunkowania do tego zjawiska kobiet będących w okresie menopauzy
oraz osób z ich najbliższego otoczenia;



określenie wpływu wiedzy o menopauzie na sposoby funkcjonowania w tym okresie
i radzenie sobie z dolegliwościami;



zbadanie czy wykorzystują swoją wiedzę w codziennym funkcjonowaniu.
W badaniach analizowano określone zjawisko społeczne, stany świadomości

społecznej, opinii, poglądy określonych zbiorowości, tendencje wzrostowe i nasilające
określonych zjawisk. Sondaż diagnostyczny przeprowadza się najczęściej za pomocą
wywiadu, ankiety, analizy dokumentów, osobistych obserwacji i technik statystycznych.
Badania zostały przeprowadzone na dwóch grupach kobiet z dwóch różnych państw: Polski
i Ukrainy.
Metoda jest pojęciem najszerszym, a zatem nadrzędnym w stosunku do techniki
i narzędzia badawczego. Jako podstawową technikę badawczą wybrałam ankietę, która
stanowi pewną odmianę wywiadu i polega na tym, iż respondent, ankietowany samodzielnie
wypełnia przygotowany kwestionariusz. Ankieta użyta przeze mnie posługuje się
kwestionariuszem, traktując go jako narzędzie badawcze.
Badaniem objęto 100 kobiet w grupie wiekowej powyżej 40 roku życia.
50 mieszkających w Polsce i 50 mieszkających na Ukrainie. Dla celów badawczych
skonstruowano anonimowy kwestionariusz ankiety zawierający łącznie 28 pytań. Składał się
z dwóch części – metryczkowej, w której uwzględniono m.in.: płeć, wiek, poziom edukacji,
miejsce zamieszkania, oraz części właściwej: dotyczącej świadomości problemów
związanych z menopauzą oraz ich wpływu na życie badanych.
Wyniki badań
Największą liczbę respondentek stanowiły kobiety pomiędzy 55 a 64 rokiem życia
(50%). Pozostałe wiekowo mieściły się w granicach od 40 do 54 (39%), pozostałe powyżej 64
roku życia (11%). Wśród Polek największą grupę stanowiły kobiety w przedziale wiekowym
pomiędzy 40 a 54 rokiem życia (52%). Nieco mniej badanych znalazło się w przedziale
wiekowym pomiędzy 55 a 64 rokiem życia (44%), a w wieku 65 lat lub wyższym pozostali
badani. Wśród Ukrainek największą grupę stanowiły kobiety w przedziale wiekowym
pomiędzy 55 a 64 rokiem życia (56%). Mniej badanych znalazło się w przedziale wiekowym
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pomiędzy 40 a 54 rokiem życia (26%), a w wieku 65 lat lub wyższym pozostały odsetek
badanych kobiet. Wśród 50 badanych kobiet z Polski, większość (56%) stanowiły mieszkanki
wsi. Z małych miast powiatowych pochodziła co trzecia kobieta (36%), a z dużych miast
wojewódzkich prawie co dziesiąta osoba badana. Wśród 50 badanych kobiet z Ukrainy,
większość (64%) stanowiły mieszkanki małych miast powiatowych. Z dużych miast
wojewódzkich pochodziła co trzecia kobieta (32%), a ze wsi tylko 4%.
Badane Polki najczęściej legitymowały się wykształceniem średnim (50%) i wyższym
(36%). Wykształcenie zawodowe i podstawowe pozostali badani. Badane Ukrainki
najczęściej legitymowały się wykształceniem średnim (58%) i wyższym (26%).
Zdecydowana większość badanych kobiet, zarówno w grupie polskiej jak
i ukraińskiej, była zamężna. Wśród badanych Polek mężatek było 76%, a wśród Ukrainek
60%. Drugą najliczniejszą grupę wśród obydwu narodowości stanowiły osoby samotne,
wśród Polek była to co piata badana kobieta (20%),a wśród Ukrainek prawie co trzecia
(28%). Panny stanowiły najmniejszą grupę i wśród Polek było ich tylko 4%, a wśród
Ukrainek było ich trzy krotnie więcej. Niższa liczba mężatek i wyższa liczba osób samotnych
wśród Ukrainek mogła częściowo wynika ze statystycznie wyższego wieku badanych.
Badane osoby, zarówno w grupie polskiej jak i ukraińskiej, w większości
opowiedziało się jako aktywne zawodowo. Aż 86% Polek określiło się, jako aktywne
zawodowo. Wśród Ukrainek jako aktywne zawodowo było ich o polowe mniej (42%).
Wśród Polek 10% badanych była nieaktywna z powodu renty lub emerytury, a pozostałe były
bezrobotne. Z kolei wśród Ukrainek emeryturę lub rentę pobierało więcej niż co trzecia
kobieta (36%), zaś co czwarta była bezrobotna (22%). Finalnie wśród badanych, Polki
wykazywały większą aktywność zawodową, niż Ukrainki. Oprócz pracy zawodowej kobiety
zajmowały się domem wykonując różne prace domowe. Wśród Polek taką aktywność
deklarował niewielki odsetek pań (8%), a Ukrainek co czwarta badana (24%). 4% Polek
opiekuje się dziećmi, bądź wnukami i 10% Ukrainek wykonuje tę samą czynność. Tylko 2%
Polek określiło się, że pracuje dorywczo, a wśród Ukrainek pracujących dorywczo było trzy
krotnie więcej (6%. Żadna z Polek nie zadeklarowała, że ma inne, nieokreślone zajęcia,
natomiast te zajęcia wykonywało 18% Ukrainek.
W obu grupach badanych kobiet większość z nich ocenia swoją sytuację jako
wystarczająca (Polki – 80,0%; Ukrainki – 84%). Swoją sytuację materialną jako bardzo
dobrą ocenia niewiele badanych (Polki – 12,0%; Ukrainki – 2%), zaś pozostałe jako
niewystarczającą (Polki – 8,0%; Ukrainki – 14%).
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Ankietowane w większości przypadków oceniły swój stan zdrowia jako średni Polki –
48,0%; Ukrainki – 76,0%), jako dobry, Polek było prawie polowa badanych (48%),
a Ukrainek czterokrotnie mniej. Swój stan zdrowia jako zły oceniło więcej Ukrainek niż
Polek (Polki – 4,0%; Ukrainki – 12%).

Zdecydowana większość Ukrainek

(78%) nie

pozostaje pod opieką żadnej poradni specjalistycznej, a ponad połowa ankietowanych Polek
(54%). Badane Polki korzystają głównie z poradni endokrynologicznej (18%) i nieco mniej
Ukrainek (14,0%). Pod opieką specjalisty z powodu nadciśnienia tętniczego jest 4% Polek
i 8% Ukrainek. Ponadto 4% Polek zadeklarowało, że jest pod opieką specjalisty z powodu
cukrzycy, 4% korzysta z poradni kardiologicznej, 4% z poradni neurologicznej,
2% z ginekologicznej i 2% z urologicznej.
Pierwsze objawy menopauzy występowały najczęściej u kobiet w przedziale
wiekowym 40-54 lata (Polek – 82,0%; Ukrainki – 80,0%). Rzadziej objawy występowały
w przedziale wiekowym 55 – 64 lata (Polek – 18,0%; Ukrainki – 20,0%). Żadna z badanych
nie miała pierwszych objawów w wieku 65 lat lub więcej.

Pierwsze objawy menopauzy
u badanych kobie
nie miałam takich objawów
zmiany skórne
przyrost masy ciała
obrzmienie piersi
nawracające zakażenia dróg moczowych
nietrzymanie moczu
bóle mięśni, stawów
kołatanie serca
zawroty głowy
bóle głowy
bolesne stosunki płciowe
poczucie suchości w pochwie
zmniejszenie popędu płciowego
zaburzenia snu
zlewne poty
uderzenia gorąca

0%
8%
0%
4%
2%
2%
2%

Rycina 1. Pierwsze objawy menopauzy.
Figure 1. The first signs of menopause.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study.
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U badanych kobiet pierwszymi objawami w początkach menopauzy były najczęściej
takie odczucia, jak: uderzenia gorąca (Polek - 60% ;Ukrainek - 68%); zlewne poty (Polek 44% ;Ukrainek - 56%), zaburzenia snu – (Polek - 48% ;Ukrainek - 50%), przyrost masy ciała
(Polek -44% ; Ukrainek - 22%); bóle głowy (Polek -22%; Ukrainek -28%); kołatanie serca
(Polek 34% ;Ukrainek - 16%); bóle mięśni i stawów (Polek -16%; Ukrainek -30%); zawroty
głowy (Polek -22%; Ukrainek -14%).
Inne objawy były już rzadziej kojarzone z nadchodzącą menopauzą: zmniejszenie
popędu płciowego (Polek -16%; Ukrainek -14%), nawracające zakażenia dróg moczowych
(Polek - 8%; Ukrainek - 12%); poczucie suchości w pochwie (Polek - 8%; Ukrainek -8%);
obrzmienie piersi (Polek 10%; Ukrainek - 2%) i niewielki odsetek mało bolesne stosunki
płciowe (Polek i Ukrainek - 4%); nietrzymanie moczu (Polek i Ukrainek - 2%) i zmiany
skórne wśród Polek. Szczegółowe dane ukazuje Ryc. 1.

Objawy natury psychicznej towarzyszące badanym kobietom
w menopauzi
nie miałam takich objawów
depresja

6% 14%
6%
6%
32%
28%

pogorszenie pamięci

60%66%

zmęczenie
niepokój
obniżenie nastroju
obniżenie koncentracji
płaczliwość
rozdrażnienie

12%

28%
24% 34%

Ukrainki
Polki

20%
24%
14%
16%
44%
46%

0%
20%
40%
Rycina 2. Występowanie objawów natury psychicznej w menopauzie.
Figure 2. Occurrence of psychological symptoms in menopause.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study.

60%
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Badanym kobietom początkom menopauzy towarzyszyły objawy natury psychicznej.
Najczęściej występowały: zmęczenie (Polek -60%; Ukrainek -66%); rozdrażnienie (Polek46%; Ukrainek - 44%), pogorszenie pamięci (Polek -28%;Ukrainek -32%), obniżenie nastroju
(Polek -24%; Ukrainek -34%); obniżenie koncentracji (Polek -24%; Ukrainek -20%),
niepokój (Polek -28%; Ukrainek -12%) oraz płaczliwość (Polek -16%; Ukrainek -14%).
Najrzadziej występowała depresja – w obydwu grupach po 6%. Kilka kobiet zadeklarowało,
że nie miało objawów natury psychicznej (Polek -14%; Ukrainek -6%). Dane ukazuje Ryc. 2.
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Poziom akceptacji zmian
78%
80%

zakceptowałam je, pomimo trudności
10%
4%
8%
16%
4%
0%

nie mogę się z nimi pogodzić
zmieniły moje zycie na gorsze
zmieniły moje życie na lepsze

Ukrainki
Polki

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Rycina 3. Akceptacja zmian w okresie menopauzy.
Figure 3. Akceptance of changes during menopause.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study.

Zdecydowana większość zaakceptowała je pomimo trudności. Wśród Polek było to
80%, a wśród Ukrainek 78%. Część respondentek była zdania, że zmieniły ich życie na
gorsze (Polki - 16%; Ukrainki -8%). Tylko nieznaczny odsetek Ukrainek uznały, że zmieniły
ich życie na lepsze (4%). Część badanych (Polek-4%; Ukrainek- 10%) nie mogła się
pogodzić z tymi zmianami.
Na zmiany związane z okresem menopauzy, osoby z najbliższego otoczenia badanych
najczęściej nie wykazywały żadnej reakcji (Polek - 46%; Ukrainek-64%). Duża część
badanych spotkała się też ze zrozumieniem i troską (Polki -50%; Ukrainki -28%). Niestety,
zdarzały się również przypadki niezrozumienia, krytyki zachowania badanych i konflikty
z tym związane (Polek -4%; Ukrainek -8%).
Zdecydowana większość badanych rozmawiała o zmianach, które się pojawiły,
z osobami z najbliższego toczenia (Polek -80%; Ukrainek -70%). Osobami, z którymi badane
rozmawiały były: koleżanki (Polek -40%; Ukrainek -32%), mąż (Polek -34%; Ukrainek
24%),
dziećmi (Polek -22%; Ukrainek -0%), osoba z pracy (Polek -6%; Ukrainek -8%) oraz siostrą
(Polek -2%; Ukrainek -6%).
Polki częściej rozmawiały z dziećmi, koleżanką i mężem, a Ukrainki z siostrą i osobą
z pracy. Nikt z badanych nie rozmawiał o zmianach z rodzicem, a Ukrainki nie rozmawiały
o zmianach z dziećmi.
Prawie
o

menopauzie,

wszystkie

badane

dolegliwościach

(Polki-94%
z

nią

Ukrainki-88%)

związanych,

uzupełniały

leczeniu

i

wiedzę

zapobieganiu,

a najpowszechniejszym źródłem okazał się być lekarz ginekolog (Polki- 48%; Ukrainki –
26%), następnie Internet (Polki-22%; Ukrainki – 18%). Rzadziej był lekarz pierwszego
kontaktu (Polki – 14%, Ukrainki –16%); koleżanki (Polki – 10% Ukrainki – 6%), czy ulotki
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i kampanie informacyjne (Polki – 6%, Ukrainki – 8%) . 4% Ukrainek jako źródło informacji
wskazała na literaturę medyczną.
Większość badanych znała czym jest Hormonalna terapia zastępcza i na czym ona
polega (Polki -80%; Ukrainki -72%).
Większość badanych nie stosuje żadnych preparatów w związku z przekwitaniem
(Polek-78%; Ukrainek-66%). Niektóre z badanych stosowały leki homeopatyczne (Polki –
12% ;Ukrainki- 20%), leki hormonalne (Polki – 8% ;Ukrainki- 14%) i preparaty ziołowe
stosowało niewiele badanych Polek (2% ).

Pozytwny wpływ leczenia hormonalnego na badane

leczenie hormonalne opóźnia procesy
starzenia się
rzadziej odczuwam rozdrażnienie, lęk i
przygnębienie
moja skóra, włosy i paznokcie wyglądają
lepiej

2%

6%

2%

6%

0%

zmniejszyły się zawroty głowy
mam lepszą koncentrację i pamięć

4%

4%

8%
18%

0%

nie odczuwam uderzeń gorąca i
zwiększonego pocenia się

26%

4%

lepiej sypiam
nie zaobserwowałam wpływu
zaobserwowałam wpływ

Polki

26%

10%
0%

Ukrainki

8%
26%

8%

0%
10%
Rycina 4. Pozytywny wpływ leczenia hormonalnego.
Figure 4. The positive impact of hormonal treatment.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study.
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Badane, które stosowały leczenie hormonalne, zaobserwowały u siebie korzystny
wpływ na zdrowie i samopoczucie ( Polki -8%; Ukrainki -26%).
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Negatywny wpływ leczenia hormonalnego na badane
10%
10%

nie zauważyłam żadnych objawów
6%
6%

skurcze łydek
obfite krwawienia z macicy

0%

4%
4%

ogólnie złe samopoczucie
obrzęki

4%

0%

4%
0%

Polki

4%

wzrost masy ciała
nudności

Ukrainki

22%

6%
6%

5%

10%

15%

20%

25%

Rycina 5. Negatywny wpływ leczenia hormonalnego.
Figure 5. The negative impact of hormonal treatment.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study.

Niektóre spośród badanych, które stosowały leczenie hormonalne, zaobserwowały
u siebie również niekorzystny jego wpływ. Były to głównie takie czynniki jak: wzrost masy
ciała (Polki -6%; Ukrainki -22%), skurcze łydek (Polki -6% ; Ukrainki -6%), nudności (Polki4%; Ukrainki-6%) oraz obrzęki, które wystąpiły tylko u Polek (4%) oraz obfite krwawienia
macicy, które wystąpiły tylko u Ukrainek (4%). Negatywny wpływ leczenia HZT częściej
obserwowały Ukrainki. Badane zapytane dlaczego nie stosowały Hormonalnej Terapii
Zastępczej najczęściej odpowiadały, że objawy klimakterium nie występowały, lub były
nieuciążliwe (Polki -52%; Ukrainki -50%); nie chciały stosować HZT pomimo silnych
objawów (Polki -20%; Ukrainki -20%); nie mogły przyjmować HZT ze względu na
przeciwskazania w ich przypadku (Polki -14%; Ukrainki-6%), nie wiedziały o możliwości
takiej terapii (Polki -6%; Ukrainki-12%).
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Zmiany stylu życia w celu zminimalizowania dolegliwości
związanych z klimakterium
rezygnacja z używek: kawa, alkohol
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Rycina 6. Zmiany stylu życia.
Figure 6. Lifestyle chages.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study.

Badane kobiety zmieniały przyzwyczajenia aby zmniejszyć dolegliwości związane
z klimakterium. Najczęściej była to modyfikacja diety (Polki -36%; Ukrainki -48%),
regularna aktywność fizyczna (Polki -36%; Ukrainki -32%), redukcja stresów (Polki -18%;
Ukrainki -44%), rezygnacja z używek tj. kawy i alkoholu (Polki -18%; Ukrainki – 30%), a w
inne badane rezygnowały z palenia papierosów (Polki -12%) i dotyczyło to jedynie Polek.
Dane ukazuje Ryc. 6.

Zmiany codziennych zachowań u badanych
po ich wejściu w okres moenopauzy
ograniczam kontakty towarzyskie
bardziej udzielam się towarzysko
rzadziej podróżuję
częściej podróżuję
poświęcam mniej czasu na przyjemności
poświęcam więcej czasu na przyjemności
rzadziej chodzę do lekarza
częściej chodzę do lekarza
rzadziej współżyję
częściej współżyję
rzadziej chodzę do kina lub teatru
częściej chodzę do kina lub teatru
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Rycina 7. Zmiany codziennych czynności w okres menopauzy.
Figure 7. Changes of daily activities during menopause.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study.
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Najliczniejsza była grupa kobiet, poświęcała więcej czasu na przyjemności (Polki36%; Ukrainki-34%). Stosunkowo dużą grupę stanowiły badane, które ograniczyły kontakty
towarzyskie (Polki i Ukrainki po 22%), częściej chodziły do lekarza (Polki -28%; Ukrainki22%) i rzadziej współżyły (Polki -26%; Ukrainki -16%). Mniej liczną grupę stanowiły
badane, które deklarowały, że bardziej udzielają się towarzysko (Polki i Ukrainki po 12%),
częściej podróżowały (Polki 16%; Ukrainki - 8%), poświęcały mniej czasu na przyjemności
(Polki -6%; Ukrainki -22%) i rzadziej chodzą do lekarza (Polki -8%; Ukrainki -32%).
Dane obrazuje Ryc. 7.

Co mogłoby wpłynąć na poprawę stanu zdrowia i sampoczucia
badanych ‐ ich własnym zdaniem
wsparcie rodziny
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Rycina 8. Czynniki poprawiające stanu zdrowia i samopoczucia.
Figure 8. Factors that improve haelth and well being.
Źródło: badanie własne.
Source: Own study.

Badane kobiety zapytane o to, co ich zdaniem mogłoby wpłynąć na poprawę ich
zdrowia i samopoczucia, wskazują: mniej stresów – Polki 62%, Ukrainki 66%, bardziej
regularny tryb życia - Polki 34%, Ukrainki 22%, zwiększoną ilość ruchu – Polki 48%,
Ukrainki 4%, rzetelniejsze przestrzeganie diety – Polki 26%, Ukrainki 0%, opieka medyczna
specjalisty – Polki 6%, Ukrainki 24%, przyjmowanie leków – Polki 8%, Ukrainki 12%,
wsparcie rodziny - Polki 6%, Ukrainki 10%. Dane obrazuje Ryc. 8.
Ankietowane kobiety oceniły swoje kontakty z najbliższą rodziną. Jako poprawne
określiła je zdecydowana większość Polek i Ukrainek - Ukrainki 68%, a jako nienajlepsze
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zaledwie 32% Ukrainek. Z badania wynika, że Polki mają zdecydowanie lepszą jakość
kontaktów z najbliższą rodziną.
Badane odpowiedziały też na pytanie, jak zachowują się w stosunku do nich
członkowie rodziny. Najczęściej padały odpowiedzi, że: akceptują je takimi jakimi są - Polki
74%, Ukrainki 58%; doskonale je rozumieją - Polki 30%, Ukrainki 16%; gdy tego potrzebują,
opiekują się nimi - Polki 12% , Ukrainki 6%. Poza lepszej jakości kontaktów z najbliższą
rodziną Polki mogą też liczyć na bardziej serdeczne i empatyczne zachowanie członków
najbliższej rodziny.
Ankietowane oceniły też jakość swojego życia. Najczęściej określiły ją: dobrze –
Polki 72%, Ukrainki 90%; źle - Polki 2%, Ukrainki 10% albo też bardzo dobrze – Polki 26%
(13 osób), Ukrainki 0%), a Ukrainki częściej niż Polki oceniły jakość swojego życia jako
dobrą, ale również znacznie częściej niż Polki oceniły ją jako złą. Z kolei Polki w 26%
procentach oceniły jakość życia jako bardzo dobrą, przy zerowym wyniku w przypadku
Ukrainek.
Podsumowanie
Podsumowując, należy podkreślić, iż wśród badanych Polki wykazywały większą
aktywność zawodową niż Ukrainki. W obu badanych grupach kobiet zdecydowana większość
z nich ocenia swoją sytuację materialną jako wystarczającą. Większość badanych obu grup
oceniło swój stan zdrowia jako średni i jako dobry stan swojego zdrowia, lecz zdecydowanie
więcej oceniło Polek. Wysoki odsetek badanych nie pozostających pod opieką żadnej poradni
specjalistycznej i jest od wyższy wśród Ukrainek.
Wykształcenie zawodowo posiadały pozostałe badane kobiety, a zarazem na
zbliżonym poziomie do Polek. Tak, więc struktura wykształcenia kształtowała się w obu
grupach bardzo podobnie, co może mieć pozytywny wpływ na jednolitość badanego
zagadnienia wśród świadomości problemów związanych z menopauzą oraz poziomu ich
wiedzy o menopauzie i związanych z nią problemach.
W występowaniu symptomów zwiastujących początki menopauzy, mimo wysokiego
podobieństwa procentowego w grupie Polek i Ukrainek, można dostrzec pewne różnice
występowania. Wśród Polek częściej występowało rozdrażnienie, płaczliwość, obniżenie
koncentracji i niepokój, a Ukrainki częściej jako symptom nadchodzącej menopauzy
identyfikowały takie czynniki jak: zmęczenie, obniżenie nastroju i pogorszenie pamięci.
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W występowaniu objawów natury psychicznej, zwiastujących początki menopauzy,
mimo wysokiego podobieństwa, w grupie Polek i Ukrainek, można dostrzec różnice.
Wśród Polek częściej występował niepokój, rozdrażnienie, obniżenie koncentracji
i płaczliwość, a wśród Ukrainek obniżenie nastroju, zmęczenie i pogorszenie pamięci.
Reakcja na zmiany, które pojawiły się z nadejściem menopauzy, zostały dosyć
jednoznacznie określone przez respondentki. Polki częściej niż Ukrainki odpowiadały,
że objawy zmieniły ich życie na gorsze, ale też częściej zaakceptowały je pomimo trudności.
Ukrainki z kolei częściej deklarowały, że objawy zmieniły ich życie na lepsze, ale rzadziej
akceptowały je pomimo trudności i częściej nie mogły się z tymi zmianami pogodzić.
Osoby z najbliższego otoczenia Polek częściej reagowały zrozumieniem i troską,
a osoby z najbliższego otoczenia Ukrainek częściej przejawiały brak jakiejkolwiek reakcji lub
wykazywały się niezrozumieniem, krytyka zachowania konfliktami. W ujęciu ogólnym Polki
częściej czerpały informacje o menopauzie od ginekologa, z Internetu i innych mediów i od
koleżanki, a Ukrainki częściej od lekarza pierwszego kontaktu, z ulotek i kampanii
informacyjnych i z literatury medycznej.
Ukrainki częściej niż Polki obserwowały pozytywny wpływ HZT w każdym badanym
aspekcie: lepiej sypiały, nie odczuwały uderzeń gorąca i zwiększonego pocenia się, miały
lepszą koncentrację i pamięć, zmniejszyły się bóle głowy, ich skóra, paznokcie i włosy
wyglądały lepiej, rzadziej odczuwały rozdrażnienie, lęk i przygnębienie, a leczenie opóźniało
procesy starzenia się. Polki nie poddawały się częściej HZT z powodu przeciwwskazań
i braku potrzeby, a Ukrainki z braku odpowiedniej informacji o możliwości takiej terapii.
W celu zminimalizowania dolegliwości związanych z klimakterium Polki nieznacznie
częściej niż Ukrainki decydowały się regularną aktywność fizyczną i rzucenie palenia,
a Ukrainki częściej niż Polki decydowały się na redukcję stresów, modyfikację diety
i rezygnację z używek. Część badanych kobiet od momentu wkroczenia w okres menopauzy
zmieniła

swoje

codzienne

zachowania,

wykonywane

standardowo

czynności

i przyzwyczajenia.
W ujęciu ogólnym w okres menopauzy Polki częściej niż Ukrainki chodzą do lekarza,
częściej podróżują i więcej czasu poświęcają na przyjemności, a z kolei Ukrainki częściej
współżyją. Polki częściej niż Ukrainki uważały, że na poprawę ich stanu zdrowia
i samopoczucia może wpłynąć głównie zwiększona ilość ruchu, rzetelniejsze przestrzeganie
diety i lepsza jakość odżywiania oraz bardziej regularny tryb życia, z kolei Ukrainki częściej

Problem menopauzy współczesnych Polek i Ukrainek

237

niż Polki sądziły, że na poprawę może wpłynąć głównie opieka medyczna specjalisty,
przyjmowanie leków, mniej stresów i wsparcie rodziny.
Należy podkreślić, iż Polki miały zdecydowanie lepszą jakość kontaktów z najbliższą
rodziną i częściej niż Ukrainki, zatem mogły liczyć na bardziej serdeczne i empatyczne
zachowanie członków najbliższej rodziny. Mino to, więcej Ukrainek niż Polek oceniło jakość
swojego życia jako dobrą.
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SYNDROM WYPALENIA ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK
PRACUJĄCYCH NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH
SZPZOZ W OSTROŁĘCE
BURNS SYNDROME OF NURSES WORKING IN HOSPITAL
DEPARTMENTS OF SZPZOZ IN OSTROŁĘKA

Streszczenie
W pracy dokonałam przedstawiono pojęcia syndromu wypalenia zawodowego
oraz przedstawiono jego modele, etapy oraz skutki z uwzględnieniem zawodu pielęgniarki.
Celem głównym pracy jest analiza występowania cech procesu syndromu wypalenia
zawodowego pielęgniarek pracujących na oddziałach szpitalnych SZPZOZ w Ostrołęce.
Wyniki otrzymane w toku przeprowadzonego badania potwierdziły hipotezę, iż wypalenie
zawodowe jest procesem, który dotyka pielęgniarki aktywne zawodowo. Poddając analizie
zgromadzoną literaturę przedmiotu oraz wyniki odczytane z wypełnionych ankiet
zaobserwowano, że syndrom wypalenia zawodowego występuje u całej populacji badanych
chociaż nie wszystkie pielęgniarki świadomie to odczuwają.
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Summary
In the dissertation it is presented the idea of the professional burnout syndrome and its
models, stages and results, including nurse's profession. The main objective of this
dissertation was an analysis of occurrence of the features of the professional burnout
syndrome process among nurses working in the SZPZOZ hospital wards in Ostrołęka.
The results received during the research proved that professional burnout is a process which
affects professionally active nurses. Analyzing accumulated literature and the results of filled
in questionnaires I observed that the professional burnout syndrome occurs in the whole study
population although not all nurses are aware of this.
Key words: professional burnout, burnout syndrome, nurse, stress, nursing
WSTĘP
Działalność zawodowa każdego człowieka może być źródłem zadowolenia,
satysfakcji ale może być także powodem do frustracji i niezadowolenia a w konsekwencji
może prowadzić do wypalenia zawodowego.
Syndrom wypalenia zawodowego jest stanem zarówno fizycznego jak i psychicznego
wyczerpania, który powstaje w wyniku długotrwałego stresu czy też nieumiejętnością
radzenia sobie z przeciążeniami, obowiązkami czy sytuacjami w pracy. Wysoki poziom
obciążenia psychicznego i emocjonalnego wśród personelu medycznego, w tym pielęgniarek
wynika z potrzeby zaangażowania osobistego w sprawy chorych i cierpiących ludzi.
Wykonując czynności zawodowe, pielęgniarki będąc w stałym kontakcie z oczekującymi
pomocy ludźmi narażone są na stres i wyczerpanie zawodowe. Całe środowisko pracy
pielęgniarek jest nacechowane stresem zawodowym.
W pracy ukazano wypalenie zawodowe jako problem, który staje się coraz bardziej
powszechnym w środowisku pielęgniarek. Problem, który niewątpliwie jest poważny i ma
niezwykle duże znaczenie jeśli chodzi o jakość wykonywanych obowiązków i zadań
nałożonych na pielęgniarki, a tym samym jakość opieki zdrowotnej tak ważnej dla pacjentów.
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SYNDROM WYPALENIA ZAWODOWEGO W LITERATURZE
Definicje wypalenia zawodowego i jego przyczyny
Wypalenie zawodowe powstaje w konsekwencji wystąpienia określonych czynników,
które leżą po stronie zaangażowanego w pracę człowieka ale także po stronie organizacji
generującej presję czasową, a niekiedy wymagającej od człowieka pracy powodującej
znużenie, zniechęcenie. Czynniki te nakładając się na siebie powodują specyficzny
„mechanizm”, który prowadzi do wypalenia zawodowego1.
Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem opisywanym od lat siedem-dziesiątych
ubiegłego wieku. Już wtedy łączono je z zawodami związanymi z niesieniem pomocy,
wsparcia. Pojęcie to pojawiło się za sprawą amerykańskiego psychiatry H.J. Freudenberga.
Jako pierwszy sformułował syndrom wypalenia jako stan charakteryzujący się poczuciem
psychicznego i fizycznego wyczerpania, nadmierną skłonnością do irytacji, do izolowania się
i chronicznego znudzenia2. Zjawisko to występuje wówczas, kiedy stres jest częścią pełnionej
roli zawodowej. Pojawia się w obszarze i kontekście określonych relacji społecznych.
Na ten specyficzny stres narażone są pielęgniarki, które mają intensywne kontakty
interpersonalne z pacjentami3. Wypalenie zawodowe to zjawisko, którego doświadcza coraz
więcej osób będących w przełomowych momentach swojej kariery zawodowej.
Ch. Maslach definicję wypalenia zawodowego przedstawia trójwymiarowo i określa
ona wypalenie jako zespół:
 wyczerpania emocjonalnego - uczucie pustki oraz utraty sił wywołane nadmiernymi
wymaganiami psychologicznymi i emocjonalnymi jakie stawiała przed pracownikiem
praca,
 depersonalizacji - poczucie bezduszności, cyniczne patrzenie na innych ludzi,
obniżenie wrażliwości wobec innych pracowników,
 obniżonego poczucia dokonań osobistych w życiu zawodowym - jako marnowanie
czasu na stanowisku pracy4. Europejskie Forum Stowarzyszeń Medycznych WHO
za wypalenie zawodowe uważa zespół wyczerpania energii emocjonalnej, fizycznej

1

G. Bartkowiak, Psychologia zarządzania, Wyd. AE, Poznań 1999, s. 102
B.R. Kuc, J.M. Moczydłowska, Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa 2009, s. 113.
3
L. Zbiegień-Maciąg (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wolter Kluwer, Kraków
2006, s. 252
4
Ch. Maslach, Wypalenie – w perspektywie wielowymiarowej, [w:] H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe.
Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 13-31.
2
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i

poznawczej,

który

przejawia

się

brakiem

efektywności

i

kompetencji

oraz wyczerpaniem emocjonalnym5.
Według E. Aronsona wypalenie zawodowe jest stanem fizycznym, stanem
emocjonalnego i psychicznego wyczerpania, powodowanego przez długotrwałe sytuacje
obciążające pod względem emocjonalnym6. A zatem stanowi rezultat długotrwałego
obciążenia w wyniku intensywnej pracy dla innych, bolesnym uświadomieniem sobie
(przez osoby pomagające), że nie są one w stanie pomóc ludziom, że nie mogą im już więcej
dać od siebie i że całkowicie zużyły swoje siły7 pojawienia się tego zjawiska8. Do przyczyn
zalicza się:
 uwarunkowania środowiska pracy,
 zachwianie poczucie własnej wartości,
 trudności w kontrolowaniu i opanowywaniu własnych emocji,
 przedmiotowe traktowanie innych,
 tendencje do nadmiernej rywalizacji,
 brak sukcesów, satysfakcji
 przepracowanie,
 wyczerpanie, niechęć do ludzi, apatia, złość,
 bezradność,
 niepewność w kontaktach z innymi,
 niska samoocena,
 zbyt wiele obowiązków,
 niskie wynagrodzenie.
Wypalenie zawodowe prowadzi do ogromnych spustoszeń w psychice. Jego istotą jest
erozja wartości, godności i woli – zniszczenie ludzkiej duszy rozwijając się stopniowo
ale w sposób ciągły i spycha ludzi do dołu i jest procesem trudnym do odwrócenia.
Osoby dotknięte problemem wypalenia zawodowego często tracą zaangażowanie,
odczuwają bezsens podejmowanych działań. Charakterystyczna dla osób z syndromem
wypalenia jest ambiwalencja pomiędzy poczuciem wszechmocy a zupełnej niekompetencji.
Wypalenie jest coraz częstszym zjawiskiem, bowiem dodatkowo na poziomu stresu wpływa
5

G. Bartkowiak, Psychologia …, s. 103.
Ibidem.
7
G. Bartkowiak, Psychologia …, s. 107-108
8
Z. Janowska, J. Cewińska, K. Wojtaszczyk (red.), Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, Wyd. UŁ, Łódź
2005, s. 379
6

Syndrom wypalenia zawodowego pielęgniarek pracujących na oddziałach …

243

niepewność posiadania pracy w dłuższej perspektywie czasowej, restrukturyzacje, większa
koncentracja na zyskach niż na wartościach, jakie może dawać praca zawodowa.
Modele i etapy wypalenia zawodowego
Pod hasłem wypalenia zawodowego kryją się trzy zjawiska psychologiczne.
Pierwszym z nich jest stan zmęczenia, wyczerpanie emocjonalne, które jest niejako
pierwszym etapem całego procesu wypalenia. Kolejnym etapem jest wycofanie, dystans,
które charakteryzują się przedmiotowym traktowaniem tzw. depersonalizacją. Następny krok
to poczucie niezadowolenie ze swojej pracy, swoich działań, kompetencji co objawia się
obniżonym poczuciem osiągnięć zawodowych a w konsekwencji ogólna niechęć do pracy
i coraz mniejsze zaangażowanie zawodowe.
Jednym z modeli wypalenia zawodowego jest model kompetencji społecznej Van
Harrisona wywodzący się on z nurtu egzystencjonalnego. Harrison mówi o dwóch rodzajach
dopasowania zawodowego, o dopasowaniu instrumentalnym, który określa poziom zgodności
między tym co pracownik może dać z siebie, jego możliwościach, umiejętnościach
a wymogami w pracy oraz o dopasowaniu motywacyjnym, czyli w jaki sposób pracodawca
motywuje pracownika stosując odpowiednie gratyfikacje. Podstawą modelu kompetencji
społecznej Van Horrisona jest zatem motywacja do pracy, do udzielania pomocy,
jaka charakteryzują się ludzie wykonujący zawody społeczne9.
Christina Maslach w swojej koncepcji wypalenie zawodowe określa jako
psychologiczny zespół wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji a także obniżonego
poczucia dokonań osobistych. Wyczerpanie emocjonalne odnosi się do poczucia danej osoby,
że jej zasoby emocji zostały pomniejszone. Depersonalizacja dotyczy negatywnego,
przedmiotowego traktowania i obojętnego reagowania na innych ludzi, którzy są odbiorcami
usług10.
Wypalenie wg Maslach jest pochodną nadmiernego obciążenia w pracy, braku
możliwości kontroli i podejmowania decyzji odnośnie pełnionych ról, zbyt niskich
gratyfikacji, braku sprawiedliwości i konfliktów wartości11. Maslach czyni wypalenie

9

A. Pines: Wypalenie – w perspektywie egzystencjonalnej. W: Sęk H. (red) Wypalenie zawodowe. Przyczyny
i zapobieganie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 35.
10
A. Płotka: Zdrowy styl życia psychicznego. NeuroCentrum, Lublin 2003, s.149.
11
M. Anczewska, P. Świtaj, J. Roszczyńska:Wypalenie zawodowe. Postępy Psychiatrii i Neurologii. Nr 2 (14),
2005, s.73.
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odpowiedzialnym za obniżenie usług świadczonych przez osoby wypalone, obniżone morale
pracowników, absencje w pracy, dużą płynność kadry, a nawet porzucenie zawodu12.
Nowy

model

wypalenia

zawodowego

zaproponował

R.T

Golembiewski,

który potwierdza trójfazowy syndrom wypalenia jednak zgodnie z jego podejściem stadia
rozwoju tegoż zjawiska występują w innej kolejności określając też zależności pomiędzy
nimi. Pierwszą fazę stanowi depersonalizacja, czyli przedmiotowe traktowanie pacjenta,
zdystansowanie się a po niej następuje stadium braku poczucia osiągnięć, bezsilność
w osianiu zamierzonych celów a dopiero na koniec pojawia się wyczerpanie emocjonalne.
Na podstawie wzajemnych korelacji między tymi komponentami Golembiewski stworzył
ośmiofazowy model wypalenia oraz ustalił wartość graniczną między wysokim i niskim
poziomem wypalenia13.
Opierając się na powyższych koncepcjach, kolejny model wypalenia zawodowego –
typologiczny model syndromu burnout opracowali T. Merek i Noworol. Ich model
odpowiada fazom wyodrębnionym przez Gołębiowskiego. Zgodnie z ich koncepcją każda
jednostka wypala się zawodowo w sposób indywidualny i charakteryzuje ją przynależność do
konkretnego skupienia. Zgodnie z tą metodą objawy zespołu burnout nasilają się stopniowo
kolejno po sobie14.
Nawiązując do poznawczo-transakcyjnej koncepcji stresu Lazarusa, bardzo ciekawy
model teoretyczny wypalenia stworzyła H. Sęk. Jej koncepcja uwzględnia czynniki
środowowiskowe. tj. stres zawodowy i cechy podmiotu, a zwłaszcza mechanizmy zmagania
się ze stresem, gdzie głównym mediatorem jest poczucie własnej skuteczności zawodowej.
Wypalenie pojawia się w sytuacji działania przewlekłego stresu. Zgodnie z koncepcją uczonej
wypalenie rozpoczyna się skrycie i nie jest rozpoznawane przez osobę, której dotyczy.
Stadium pełnego rozwoju wypalenia ma postać objawów, które Sęk ujmuje w trzy
kategorie:
 wypalenie emocjonalne i psychofizyczne
 depersonalizowanie podmiotów interakcji zawodowej i cynizm
 obniżona satysfakcja zawodowa, aż do poczucia bezsensu i rezygnacji.

12

A. Płotka: Zdrowy…, s. 148-149.
Korcz I.:Zespół wypalenia zawodowego. Edukacja antywypaleniowa,
http://konferencja.21.edu.pl/3/tom/2/79.doc, dostęp z dn.12.03.2007.
M. Anczewska, P. Świtaj, J. Roszczyńska:Wypalenie zawodowe. Postępy Psychiatrii i Neurologii. Nr 2 (14),
2005, s.69.
14
Korcz I.:Zespół wypalenia zawodowego. Edukacja antywypaleniowa,
http://konferencja.21.edu.pl/3/tom/2/79.doc, dostęp z dn.12.03.2007.
13
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Przyczyną wypalenia zawodowego są zatem czynniki środowiskowe i cechy
podmiotu, a zwłaszcza mechanizmy walki ze stresem, dla których głównym mediatorem jest
poczucie własnej skuteczności zawodowej15.
Skutki wypaleniu zawodowego
Mechanizm wypalenia zawodowego działa na zasadzie działania błędnego kola
przyczyn i skutków16.
Analizując objawy wypalenia zawodowego nie trudno zauważyć, iż ma ono
negatywne konsekwencje zarówno indywidualne (koszty emocjonalne, nasilenie dolegliwości
zdrowotnych, obniżenie zadowolenia z pracy i jakości życia pracownika oraz jego bliskich),
jak i społeczne.
Jeśli chodzi o skutki indywidualne to osoba wypalona zawodowo zachowuje się jakby
była pozbawiona energii i jest osłabiona – unika wysiłku, nie angażuje się w pracę, ma
poczucie, że nie jest w stanie poradzić sobie z zadaniami z braku sił. Wcześniejsze
sporadyczne stany zmęczenia zamieniają się w stan chroniczny, co oznacza, że osoba jest
stale zmęczona, i nawet odpoczynek nie przyczynia się do poprawy. Pogorszeniu kondycji
fizycznej towarzyszy spadek odporności. Mogą zatem pojawić się częstsze infekcje
i zachorowania. Pozbywanie się niedogodności cielesnych prowadzi do zjawiska spożywania
środków przeciwbólowych, nasennych czy antydepresantów. Często dochodzi do
nadużywania alkoholu lub nawet narkotyków, które w oczach wypalonych zawodowo
zyskują rolę tzw. uśmierzaczy negatywnych skutków wyczerpania.
Wypalenie zawodowe, choć swoje źródło ma w sytuacji zawodowej i powinno się
odnosić do tej sfery, bezpośrednio dotyka także najbliższe otoczenie wypalonego zawodowo.
Człowiek wypalony zawodowo nie dostrzega sensu ani w działaniach zawodowych,
ani w podejmowanych zadaniach domowych. Uchyla się od obowiązków domowych czy
spędzania czasu z rodziną.
Za negatywnym nastawieniem do świata idą negatywne przekonania o pracy.
To ostatnie utrudniają codzienne wykonywanie zadań. Negatywne zdanie o własnych
kompetencjach prowadzą do wydawania negatywnych opinii o podopiecznych czy klientach.

15

M. Anczewska, P. Świtaj, J. Roszczyńska:Wypalenie zawodowe. Postępy Psychiatrii i Neurologii. Nr 2 (14),
2005, s. 73-74.
H. Sęk: Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 8597.
16
J. Formański: Psychologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, s.372.
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Wypaleni pracownicy mają wyższe wskaźniki absencji, częściej zmieniają pracę,
a w skrajnych przypadkach w końcu porzucają zawód17. Ogromne środki materialne
pochłania też leczenie pracowników, pokrycie zwolnień lekarskich, odszkodowań
oraz w ostatecznym wypadku wypłata rent.
Zjawisko wypalenia zawodowego niesie więc za sobą poważne konsekwencje
zarówno dla pracownika, jak i pracodawcówbędąc jedną z głównych przyczyn odejścia
pielęgniarek z zawodu i kształcenia w dziedzinach nie związanych z medycyną.
WYPALENIE ZAWODOWE W ŚRODOWISKU MEDYCZNYM
Zawód pielęgniarki i szpital jako miejsce pracy
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej18 mówi, iż szpital to
„wyodrębniony zespół osób i środków majątkowych utworzonych i utrzymanych w celu
udzielania świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia, może być również utworzony
i utrzymany w celu prowadzenia badań naukowych i prac badawczo – rozwojowych,
w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, bądź realizacją
zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
i promocją zdrowia”. Podstawowym zatem zadaniem szpitali jest utrzymanie i poprawa
zdrowia.
Zawód pielęgniarki należy do grupy tych określanych mianem społecznych czyli
tworzący najliczniejszą medyczną grupę zawodową. Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła
w życie ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, która uznała
pielęgniarkę i położną za funkcjonariuszy publicznych podczas wykonywania obowiązków
zawodowych. Zgodnie z zapisami tej ustawy zawody te korzystają z ochrony przewidzianej
dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późniejszymi zmianami). To oznacza, że za
zniewagę, naruszenie nietykalności cielesnej, napaść czy zabójstwo grożą znacznie wyższe
kary niż w innych przypadkach. Jednak ochrona ta nie jest pełna. Ustawodawca ograniczył ją
jedynie do pewnych czynności zawodowych, stwierdzając wyraźnie, że tylko przy ich
wykonywaniu przysługuje pielęgniarkom i położnym ochrona należna funkcjonariuszom

17

M. Anczewska, P. Świtaj, J. Roszczyńska., Wypalenie zawodowe, Postępy Psychiatrii i Neurologii, Nr 2 (14),
2005, s. 74.
18
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U 2007 nr 14, poz. 89 z późn. zm.),
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publicznym19. Zawód pielęgniarki należy do zawodów trudnych, jest złożony i ma
wielozadaniowy charakter. Od pielęgniarki wymagana jest też umiejętność prowadzenia
dokumentacji, obsługa sprzętu i urządzeń medycznych, zbieranie wywiadu o stanie zdrowia
pacjenta, edukacja prozdrowotna pacjentów i ich rodzin a więc predyspozycje podejścia
psychologicznego. Praca pielęgniarki to często czynności wykonywane pod presją czasu,
często zdarzają się sytuacje, w których niezbędna jest natychmiastowa reakcja,
np. w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia.
Zatem wszystkie działania osób pracujących w tym zawodzie muszą być zintegrowane
z misją organizacji, jaką jest szpital, przyjętą strategią, wyznaczonymi wartościami i celami
organizacji20.
Efektywność zawodowa pielęgniarki to jej sprawność, skuteczność i profesjonalizm
w realizowaniu codziennych zadań zawodowych, mierzone m.in. poziomem jakości
wykonywanych usług oraz poziomem urzeczywistniania określonych celów zarówno
personalnych jak i organizacyjnych21.
Pielęgniarstwo należy go grupy zawodów, gdzie niezwykle istotną kwestią jest sposób
wykonywania

czynności

zawodowych

oraz

współpraca

i

synchronizacja

działań.

Oprócz wyzwań indywidualnych, stojących przed pielęgniarką istnieje wiele sytuacji
zawodowych gdzie niezbędne jest współdziałanie całego zespołu pielęgniarskiego.
W organizacjach sektora zdrowotnego praca zespołowa jest wręcz warunkiem koniecznym
dla sprawnej realizacji zadań, procesem interakcji zachodzących między członkami zespołów
zadaniowych, a ich wynik działań jest miarą świadczonych usług medycznych. Zdaniem L.
Silas skutecznej pracy zespołowej od pielęgniarek oczekują przede wszystkim odbiorcy usług
– pacjenci. Oni bowiem są najlepszymi oceniającymi efektywność oraz wzajemne korelacje
pojęczy zgranym, wydajnym zespołem pracowniczym. Oni najobiektywniej potrafią ocenić
wyniki pracy związane z opieką medyczną22. Coraz więcej dowodów na to wskazuje,
że praktyka medyczna oparta na współdziałaniu zespołu daje najlepsze efekty ale też
satysfakcję zawodową.
Zawód pielęgniarki jest stale narażonym na sytuacje stresowe. Nieprzewidziane
sytuacje pojawiające się w trakcie pracy, takie jak np. nagłe pogorszenie się stanu zdrowia
19

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1039)
J. Sutherland, D. Canwell, Klucz do zarządzania strategicznego. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci.
Wydawnictwo PWN 2007, Warszawa, s. 198
21
J. A. F. Stoner, R. E. Freeman, D. R. Gilbert, Kierowanie …, s. 262-263
22
L. Silas, From Promise to Practice: Getting Healthy Work Environments in Heath Workplaces, Healthcare
Papers, 7 (Sp) 2007, s. 46
20
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pacjenta doprowadzają pielęgniarki do postępującego zmęczenia i obniżenia komfortu
psychicznego. Ograniczenie kontroli własnych działań jest czynnikiem zaburzającym dobre
samopoczucie. W wyniku obniżonej kontroli odczuwalna jest obniżona skuteczność.
Zatem niskie poczucie skuteczności jest wynikiem stresu zawodowego, który jest postrzegany
jako główna przyczyna obniżonej jakości pracy. Intensywne, osobiste zaangażowanie
w problemy pacjentów powoduje u pielęgniarek silne napięcie nerwowe. Ten stan skutkuje
w nadmiernym eksploatowaniu swoich sił a to w konsekwencji prowadzi do syndromu
wypalenia zawodowego.
Syndrom zawodowego wypalenia pielęgniarek
Do najbardziej narażonych zawodów na tzw. wypalenie są te związane z czynnikami
stresogennymi, w których jest bezpośrednie zaangażowanie w problemy innych ludzi.
Bowiem proces wypalenia się jest nieuchronną konsekwencją destrukcji, która zachodzi
w psychice ludzi, którzy w nadmierny sposób angażują się w dawanie siebie innym23.
Do takich zawodów zalicza się zawód pielęgniarki, która w swojej pracy ma na co dzień do
czynienie z problemami zdrowotnymi pacjentów. Praca pielęgniarki polega na pomocy
drugiemu człowiekowi i bardzo bliskim kontakcie z nim, z jego często negatywnymi
emocjami i cierpieniami.
H. J. Freudenberg opisał syndrom wypalenia zawodowego jako stan charakteryzujący
się poczuciem fizycznego i psychicznego wyczerpania, niecierpliwością, skłonnością do
irytacji, wycofywania się, tłumienia emocji, cynizmem oraz poczuciem przewlekłego
zmęczenia24. Zjawisko to jest zatem bardzo często spotykane w zawodzie pielęgniarek,
w którym elementem towarzyszącym pracy jest stres.
Stres jest wynikiem sytuacji, które nakładają się na siebie i wzajemnie komplikują.
Nadmiernemu stresowi towarzyszą lęk, niemożność prawidłowego myślenia, zwolniony
refleks, brak koncentracji, utrata wiary w siebie25.
Środowisko w jakim pracuje pielęgniarka jest nacechowane stresem zawodowym,
który wynika z wysokiej odpowiedzialności za jedne z największych wartości jakimi są
zdrowie i życie człowieka. Znaczenie mają tu także częste, intensywne interakcje z ludzkim
cierpieniem.

23

C. Maslach, Wypalenie w perspektywie wymiarowej, w: H. Sęk (red)Wypalenie zawodowe, przyczyny,
mechanizmy, zapobieganie. PWN, Warszawa 2003, s. 13-31
24
B. R. Kuc, J. M. Moczydłowska, Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa 2009, s. 113
25
B. Hazon, Stres, wyd. W.A.B. 1992, s.16
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W pracy pielęgniarki ma miejsce ciągła walka o życie człowieka, śmierć człowieka,
które wzbudzają wiele problemów natury psychologicznej w jej psychice.26
Z zawodem pielęgniarki jest wiele innych przyczyn stresu

27

i należy wymienić

tu przede wszystkim:
 kontakt z osobami chorymi i konieczność zaangażowania się w wykonywane zadania,
 wysoki poziom odpowiedzialności osobistej za wykonywane zadania,
 maksymalne angażowanie możliwości pielęgniarek, duże obciążenie psychofizyczne
(np. dyżury, obserwacje pacjentów), które sprzyjają zmniejszeniu się odporności
i sprawności rozwiązywania problemów,
 szybkie tempo pracy i fizyczne obciążenie, co powoduje poczucie braku kontroli nad
wykonywanym zadaniem,
 samodzielność pielęgniarek, często brak wsparcia zespołu, wpływa na wzrost
niepewności i lęku o poziom wykonywanych zadań,
 relacje interpersonalne, które są często pochodną stylu zarządzania,
 profesjonalny stosunek interpersonalny z pacjentami jest często źródłem obciążeń,
gdyż pacjenci stawiają opór w leczeniu, żądają usług a sami nie spełniają zaleceń,
 złe warunki w miejscu pracy: mała liczba personelu, małe pomieszczenia, niski
standard wyposażenia w sprzęt,
 niskie zarobki za tak odpowiedzialną pracę, co często pielęgniarki zmusza
do podejmowania się dodatkowych zajęć, co potęguje ich zmęczenie, obniżenie
efektywności pracy.
Zawód pielęgniarki jest związany z koniecznością pomocy ludziom chorym, którzy
znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej. W tego typu zawodach podstawą pracy jest
niezbędny bliski, empatyczny kontakt z drugim człowiekiem. W takich warunkach ciężko jest
siebie obronić, a zatraceni w pomaganiu innym zatracamy instynkt samozachowawczy.
Konsekwencje zespołu wypalenia zawodowego pielęgniarek
Wypalenie zawodowe to stan wyczerpania cielesnego, duchowego, lub uczuciowego.
Dla pracownika syndrom wypalenia przejawia się poprzez utratę motywacji do działania,
obniżenie efektywności oraz brak satysfakcji z wykonywanej pracy. Dla pracodawcy oznacza

26

P. G. Zimbardo, F. L. Ruch: Psychologia życia, PWN, Warszawa 1995, s. 97
B. Załęska, Funkcjonowanie pielęgniarki psychiatrycznej w sytuacji stresu zawodowego, Impuls – Biuletyn
Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 2(80) 2000, s 7-8
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to poważny problem, mogący doprowadzić do utraty dyscypliny w organizacji, spadkiem
wydajności zespołów a w efekcie utraty kadry.
W praktyce możemy spotkać liczne objawy syndromu wypalenia zawodowego
(Tab.1). Do najczęściej spotykanych należą objawy behawioralne, fizyczne, interpersonalne
oraz objawy związane z postawą człowieka28.
Tabela 1. Objawy wypalenia zawodowego
Table 1. Symptoms of professional burnout

Emocjonalne i
behawioralne
dominujące
trudności w
poczucie zmęczenia relaksowaniu się
Fizyczne

zaniedbywanie
aktywności
fizycznej
obniżenie potrzeb
seksualnych
utrata wagi i
zaburzenie apetytu
nadużywanie
alkoholu, leków,
palenie papierosów

obniżony nastrój
długotrwałe
resentymenty i
urazy wobec innych
regularne
występujące stany
osamotnienia i
izolacji
stała obecność
negatywnych myśli
i postaw
poczucie pustki i
brak celów

Rodzinne i
społeczne
obniżenie
zainteresowania
członkami rodziny
spędzanie większej
ilości poza domem
opór przed
wspólnym
wypoczynkiem
częste oglądanie
telewizji jako
sposób niemyślenia
o problemach
łatwiejsze wpadanie
w stan irytacji lub
złość na członków
rodziny
rosnące poczucie
niekompetencji

utrzymujące się
poczucie znużenia

Związane z pracą
utrata zapału, brak
koncentracji
schematyczne
traktowanie swoich
podopiecznych
niezdolność do
podejmowania
decyzji
poczucie braku
czasu
obawy i opór przed
pójściem do pracy
narastające
niezadowolenie z
pracy
złe relacje ze
współpracownikami,
niechęć do
przełożonego
trudności w
wyrażaniu opinii
potrzeba częstego
patrzenia na zegarek

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ch. Maslach
Source: own elaboration based on Ch. Maslach

28

Z. Janowska, J. Cewińska, K. Wojtaszczyk, Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego 2005, s. 378
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Mechanizm wypalenia zawodowego działa na zasadzie błędnego koła przyczyn
i skutków (symptomy wypalenia są przyczyną i skutkiem)29.
Analizując objawy wypalenia zawodowego możemy dostrzec, że ma ono negatywne
konsekwencje nie tylko indywidualne dla pracownika (koszty emocjonalne, nasilenie
dolegliwości zdrowotnych, obniżenie zadowolenia z pracy i jakości życia pracownika
oraz jego bliskich) ale i społeczne.
Mniejsze zaangażowanie w pracę, niska skuteczność zawodowa, skłonność
do konfliktów (pogarszająca relacje z grupą współpracowników) w skali społecznej prowadzą
do obniżenia jakości pracy, usług i opieki niosąc za sobą też skutki ekonomiczne.
Te związane z wypłacaniem pensji nieefektywnym pracownikom, kosztami często
popełnionych błędów w sztuce lekarskiej, niebezpiecznych konsekwencji źle wykonanej
pracy, koniecznością tworzenia dodatkowych stanowisk pracy związanych z kontrolą jakości
pracy, zatrudnianiem nowych pracowników30.
Zjawisko wypalenia zawodowego niesie więc za sobą poważne konsekwencje
zarówno dla pracownika, jak i pracodawców. Jest jedną z głównych przyczyn odejścia
pielęgniarek z zawodu i kształcenia w dziedzinach nie związanych z medycyną.
Sposoby zapobiegania wypalenia zawodowego
Istnieją trzy obszary możliwych oddziaływań w celu uniknięcia ryzyka wypalenia:
higiena psychiczna, radzenie sobie i oparcie społeczne.
Higiena psychiczna ma służyć ochronie przed tym, co negatywne, co emocjonalnie
obciąża stosując wyuczone techniki relaksacyjne, medytacyjne. Można również oprzeć się na
działaniach, które człowiek wybiera intuicyjnie: poszerzać zainteresowania, hobby,
przejawiać aktywność fizyczną, sprawiać sobie przyjemności typu: spotkania towarzyskie,
drobne zakupy, ulubione jedzenie. Pomocne są tu również zachowania asertywne.
Poprzez radzenie sobierozumie się strategie stosowane indywidualnie dla każdego kto
doświadczaja stresu. Stategiami mogą być próby znalezienia pozytywnych stron każdej,
nawet najtrudniejszej sytuacji, zwrócenie aktywności w innym kierunku, aby psychicznie
odpocząć od danego problemu, potraktowanie trudnej sytuacji jako wyzwania, przypisanie
tym zawodowym wyzwaniom właściwej rangi.

29

J. Streulau, Psychologia. Tom 3. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s.308.
M. Anczewska, P. Świtaj, J. Roszczyńska,Wypalenie zawodowe. Postępy Psychiatrii i Neurologii. Nr 2 (14),
2005, s. 74.
30
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Wsparcie społeczne jest formą samopomocy, której udzielają sobie członkowie
różnych grup społecznych - rodziny, przyjaciół, sąsiadów, współpracowników. Sarason31
określa wsparcie społeczne jako relacje między ludźmi, które pozwalają jednostce na
poczucie, że ma w swoim otoczeniu bratnie dusze, na które może liczyć, i na których może
polegać. Brak tego typu wsparcia społecznego, jego niedobór traktowany jest jako istotny
czynnik sprzyjający powstaniu zespołu wypalenia zawodowego32.
Przeciwdziałać

zespołowi

wypalenia

zawodowego

można

już

na

etapie

przygotowywania do zawodu, poprzez wyposażenie pielęgniarek, lekarzy w wiedzę
i umiejętności:
 radzenia sobie ze stresem zawodowym,
 komunikowania się,
 właściwego wykorzystania potencjału empatii i zaangażowania,
 kształtowania racjonalnego nastawienia do zawodu i dobrze ukształtowanego przekonania
o możliwościach kontroli wpływu na zdarzenia.
Zarówno jak w świecie taki i w Polsce opracowywane są programy edukacyjne
dotyczące wypalenia oraz warsztaty rozpoznawania jego objawów i radzenia sobie z tym
zjawiskiem. Ich jakość zależy od teoretycznego podejścia autorów do zespołu wypalenia
zawodowego.
METODOLOGIA BADAŃ
Cel badań
Celem głównym pracy jest analiza występowania cech procesu syndromu wypalenia
zawodowego pielęgniarek pracujących na oddziałach szpitalnych SZPZOZ w Ostrołęce.
Metody, techniki, narzędzia badawcze
Zgodnie z definicją T. Pilcha metoda sondażu diagnostycznego to sposób gromadzenia
wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych a także dynamice zjawisk społecznych,
poglądach, opiniach wybranych zbiorowości, o ich nasilaniu się oraz ich kierunkach
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Ogińska-Bulik N.: Stres zawodowy w służbach ratowniczych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły HumanistycznoEkonomicznej, Łódź 2006, s.98.
32
Anczewska M., Roszczyńska J.: Jak uniknąć objawów wypalenia w pracy z chorymi. Instytut Psychiatrii i
Neurologii, Warszawa 2004, s.26.
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w oparciu o specjalnie wybraną grupę reprezentującą populację generalną, w której badane
zjawisko występuje33.
W badaniach nad wypaleniem największą rolę spełniają kwestionariusze samo opisowe ankiety. Jednym z popularnych do oceny wypalenia zawodowego jest kwestionariusz
Meistera, który służy on do oceny obciążenia psychicznego związanego z wykonywanym
zawodem i chodzi tu o subiektywną reakcję pracownika na obciążenie. Kwestionariusz składa
się z 10 pozycji, podzielonych na trzy skale cząstkowe, które pozwalają dokonać oceny
obciążenia w trzech kategoriach:
 przeciążenie psychiczne (odpowiedzialność, pośpiech, konflikty)
 przeciążenia jednostajne (monotonia, znużenie pracą, niski poziom satysfakcji)
 obciążenie niespecyficzne (zmęczenie, mniejsza wydajność pracy z upływem lat,
przesycenie pracą)34.
Innym popularnym, bardziej wystandaryzowanym narzędziem do oceny wypalenia
jest kwestionariusz MBI (Maslach Bornout Inventory), który35 składa się on z 22 pozycji
testowych, ze skalą od 0 do 6, dzięki którym oceniana jest częstotliwość występowania
odczuć badanych. Każda z tych pozycji przypisana jest do jednej z trzech skal:
 wyczerpanie emocjonalne,
 depersonalizacja,
 poczucie osobistych osiągnięć.
Do badania wykorzystanego do niniejszej pracy zastosowano właśnie metodę sondażu
diagnostycznego. Narzędziem badawczym w tej metodzie stworzono kwestionariusz ankiety
własnej konstrukcji, złożony z trzech części.
Pierwsza część zawiera 9 pytań, która była niejako identyfikatorem badanego pod
względem płci, wieku, stanu cywilnego, wykształcenia, stażu pracy i zamieszkania.
Druga część odnosiła się do problemu wykonywania zawodu pielęgniarki.
Trzecia część ankiety dotyczy źródeł stresu, źródeł czynników nadmiernie
obciążających pielęgniarki. W ostatnim pytaniu respondenci mieli za zadanie zaznaczyć,
które z wymienionych w ankiecie aspektów dotyczą ich osoby.
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T. Pilch, T. Barman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie jakościowe i ilościowe, Warszawa 2001, s. 80
A. Hladky, Z. Zitkova, Metody hodnotenia psychosocjalnej pracovnej zatrze. Skripta (Metody oceny
psychosocjalnego obciążenia. Skrypt), Karolinum, Praga 1999, s. 79
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C. Maslach, S.E. Jackson, M.P. Leiter, MaslachBurnout Inventory Manual. Third Edition, PaloAlto,
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Przedstawienie badań i analiza
Badaniem zostały objęte pielęgniarki pracujące na oddziałach szpitalnych SZPZOZ
w Ostrołęce.
Badanie
szpitalnych:

przeprowadzono

chirurgii

wśród

ogólnej, chirurgii

losowo

wybranych

urazowo

–

pielęgniarek

oddziałów

ortopedycznej, neurologiczny,

kardiologiczny oraz chorób wewnętrznych. Osoby poddanie badaniu wypełniały anonimowy
kwestionariusz ankiety.
W celu przeprowadzenia powyższego badania rozdano 120 ankiet, z czego 105 osób
wyraziło zgodę na uczestnictwo w teście. Zwróconych, poprawnie wypełnionych ankiet
zostało 100.

Serie1;
powyżej 50 lat;
15,00%; 15%

Serie1; 41 ‐ 50
lat; 42%; 42%

Serie1; do 25
lat ; 2,00%; 2%

Serie1; 25 ‐ 30
lat; 8%; 8%

do 25 lat
Serie1; 31
25‐ ‐40
30 lat
lat; 33%; 33%
31 ‐ 40 lat
41 ‐ 50 lat
powyżej 50 lat

Ryc. 1. Wiek badanych
Figure 1. Age of respondents
Źródło: badania własne
Source: own study

Syndrom wypalenia zawodowego pielęgniarek pracujących na oddziałach …

Serie1; wolna;
23%; 23%

wolna
Serie1;
zamężna;
77%; 77%

zamężna

Ryc. 2. Stan cywilny
Figure 2. Civil status
Źródło: badania własne
Source: own study

Serie1;
zawodowe;
1%; 1%

Serie1; wyższe;
62%; 62%

Serie1;
średnie; 37%;
zawodowe
37%
średnie
wyższe

Ryc. 3. Wykształcenie
Figure 3. Education
Źródło: badania własne
Source: own study
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Serie1; do 5
lat; 2%; 2%

Serie1; 5 ‐ 10
lat; 11%; 11%
Serie1; 11 ‐
15 lat; 17%;
17%
do 5 lat

Serie1;
powyżej 20 lat;
38%; 38%

5 ‐ 10 lat
11 ‐ 15 lat
Serie1; 16 ‐ 20
lat; 32%; 32%

16 ‐ 20 lat
powyżej 20 lat

Ryc. 4. Staż pracy w zawodzie
Figure 4. Internship in the profession
Źródło: badania własne
Source: own study

Serie1; wieś;
32%; 32%

Serie1; miasto;
68%; 68%

Ryc. 5. Miejsce zamieszkania
Figure 5. Place of residence
Źródło: badania własne
Source: own study

wieś
miasto
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Wyniki badań wskazują, że grupą badanych są same kobiety, mimo iż ankietę
otrzymał zatrudniony w zawodzie pielęgniarza, nie wyraził on zgody na udział w badaniu.
Największą grupę wiekową badanych, bo 42% stanowią pielęgniarki w wieku od 41 50 lat, kolejną grupą wiekową – 33% w wieku 31 – 40 lat. Pielęgniarki w grupie wiekowej powyżej 50 lat to 15% badanych., w grupie wiekowej – 25 -30 lat to 8%. Najmniej bada
danych do lat 25, bo zaledwie 2% (Ryc.1).
Większość badanych jest już w związkach małżeńskich i jest ich 77%. Natomiast
stanu wolnego są kobiety stanowiące 23% badanych (Ryc. 2).
Jeśli chodzi o wykształcenie grupy badanych pielęgniarek, najwięcej jest
posiadających wykształcenie wyższe – 62%, mniejszą grupę stanowią pielęgniarki
o wykształceniu średnim – 37%. 1% badanych zadeklarowało, że posiada wykształcenie
zawodowe (Ryc. 3).
Analizując staż pracy respondentek, największą grupą są pielęgniarki ze stażem pracy
powyżej 20 lat – 38%. Podobną grupę 32% tworzą pielęgniarki pracujące zawodowo od 16 do
20 lat. Kolejna grupa osób o stażu pracy 11-15 lat stanowi 17% badanych, 5 – 10 lat – 11%
i poniżej 5 lat – 2% (Ryc. 4).
Większość pielęgniarek biorących udział mieszka w mieście – 68%. Pozostałe 32%
są to osoby zamieszkujące na terenach wiejskich (Ryc. 5).
PRZEDSTAWIENIE BADAŃ I ANALIZA MATERIALU BADAWCZEGO
W pierwszej części ankiety, oprócz pytań identyfikujących badanych, zawarte było
także pytanie dotyczące znajomości pojęcia wypalenia zawodowego oraz odczuwania jego
objawów przez badanych. Z analizy wynika, że jednak nie dla wszystkich respondentek
termin wypalenia zawodowego jest znany. Część badanej grupy – 4%, nie rozumie pojęcia
wypalenia zawodowego. Większości badanych termin ten jednak obcy nie jest.

Maria Jolanta Zyśk, Zbigniew Puchalski, Jan Urban, Dorota Kukowska

258

Ryc. 6. Znajomość pojęcia wypalenia zawodowego
Figure 6. Knowledge of the concept of professional burnout
Źródło: badania własne
Source: own study

Pomimo iż 96% badanych zna termin wypalenia to jednak nie wszyscy z tej grupy
odczuwają

syndrom

wypalenia

zawodowego.

Objawy

procesu

wypalenia

po

przeanalizowaniu odpowiedzi pielęgniarek zauważyło u siebie 90% mimo, iż odpowiedzi
z drugiej części wskazują na występowanie u nich czynników nadmiernie obciążających,
które wpływają na powstawanie syndromu wypalenia.
W tabeli 2 zliczono odpowiedzi i przedstawione cyfry są to ilości osób spośród 98
badanych. Na pytanie - Jak często pielęgniarki odczuwają zmęczenie po pracy, każda z nich
w mniejszym lub większym stopniu je odczuwa. Aż 78 na 98 badanych zmęczenie odczuwa
zawsze. Żadna z badanych nie odpowiedziała, że nigdy nie czuje zmęczenia. Aż 72
z badanych odpowiedziało również, że zawsze czuje się wykończona po pracy. Jedna tylko
odpowiedziała, że uczucia wykończenia nie czuje nigdy. Jeśli chodzi o wyczerpanie fizyczne,
tu wyniki już wyglądają nieco lepiej. Odpowiedź „zawsze” zaznaczyło 56 osób,
a 3 wyczerpania fizycznego nie odczuły nigdy. Gorzej jest już z wyczerpaniem
emocjonalnym, 76 spośród 98 badanych takie emocjonalne zmęczenie odczuwa. Żadna z nich
nie zaznaczyła odpowiedzi wskazującej na brak takiego obciążenia.
Ciekawie prezentują się odpowiedzi co do zastanawiania się nad dalszym czasem pracy
w tym zawodzie. Najwięcej zaznaczonych odpowiedzi na to pytanie, bo 41 to odpowiedź –
„często”. Dwie z badanych odpowiedziało, że „rzadko” a 20, że „zawsze”. Praca z pacjentami
„zawsze” wykańcza aż 72 osoby w grupie 98 badanych. Nikt nie zaznaczył, że takiego
wykończenia nie odczuł nigdy.
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Na pytanie czy czuje się pani osłabiona, podatna na zachorowania aż 56 osób
odpowiedziało „zawsze”, 13 – „czasem”, 12 – „często”, 17 – „rzadko” – nikt nie zaznaczył
odpowiedzi „nigdy/prawie nigdy”.
Nie najgorzej prezentują się wyniki odpowiedzi na pytanie 8. dotyczące niechęci na
samą myśl o wyjściu do pracy. 20 osób z badanej grupy powiedziało, że taką niechęć czuje
zawsze, ale tez 15 z badanych zaznaczyło, że nigdy takiej chęci nie odczuwa. Najwięcej
pielęgniarek dało odpowiedź często, bo aż 33osoby na 98 badanych.
Tabela 2. Czynniki nadmiernie obciążające w wykonywanej pracy
Table 2. Factors that are excessively burdensome in the work performed

Nigdy/
Zawsze Czasem Często Rzadko

prawie
nigdy

1. Jak często czuje się Pani/Pan
zmęczona/y po pracy?
2. Jak często czuje się Pani/Pan
wykończona/y po pracy?
3. Jak często czuje się Pani/Pan
wyczerpana/y fizycznie?
4. Jak często czuje się Pani/Pan
wyczerpana/y emocjonalnie?
5. Czy zastanawia się Pan/Pani jak długo
będzie w stanie kontynuować pracę z
pacjentami?
6. Jak często czuje się Pan/Pani
wykończona/y pracą z pacjentami?
7. Jak często czuje się Pan/Pani
osłabiona/y i podatna/y na
zachorowania?
8. Czy czuje Pani/Pan niechęć na samą
myśl o wyjściu do pracy?
9. Czy po pracy ma Pani/Pan
wystarczającą ilość energii dla rodziny
i znajomych?
Źródło: badania własne
Source: own study

78

8

9

3

0

72

9

5

11

1

59

15

12

9

3

76

13

7

2

0

20

35

41

2

0

72

9

9

8

0
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13

12
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0

23
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8
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6

7
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Kolejne 6 pytań dotyczyło stopnia obciążenia przy wykonywaniu zadań związanych
z opieką nad pacjentami.
Tabela 3. Ocena pracy z pacjentem
Table 3. Evaluation of patient work

1. Czy uważa Pani/Pan, że praca
z pacjentem jest trudna?
2. Czy czuje się Pani/Pan
wypalona/y z powodu
wykonywanej pracy?
3. Czy praca z pacjentami jest dla
Pani/Pana frustrująca?
4. Czy czuje Pani/Pan, że
pracując z pacjentami daje
Pani/Pan z siebie więcej niż
otrzymuje?
5. Czy praca z pacjentami
pozbawia Panią/Pana energii?
6. Czy Pani/Pana praca jest
wyczerpująca emocjonalnie?

w bardzo
dużym
stopniu
11

w dużym
stopniu

trochę

w małym
stopniu

80

7

0

w bardzo
małym
stopniu
0

10

29

52

2

5

39

26

18

12

3

45

32

11

6

4

37

33

12

16

0

76

13

7

2

0

Źródło: badania własne
Source: own study

Analiza odpowiedzi z tabeli 3 wskazuje, że praca z pacjentem nie należy do łatwych
zawodów. Aż 80 na 98 badanych odpowiedziała, że opieka nad chorym w dużym stopniu
sprawia trudności. 11 osób odpowiedziało, że jest to praca wręcz bardzo trudna.
Nikt z badanych nie uznał że zawód pielęgniarki jest trudny w małym stopniu.
Jeśli chodzi o samo wypalenie zawodowe z tytułu wykonywanej pracy to 10 badanych
odpowiedziało, że w bardzo dużym stopniu to czuje, „w dużym” zaznaczyło 29, „trochę”
odpowiedziało aż 52 osoby, 2 – w małym stopniu, a tylko 5 osób nie odczuwa syndromu
wypalenia.
Duża część badanych bo aż 45 osób, czyli prawie 50% uważa, że pracując
z pacjentami daje więcej z siebie niż otrzymuje.
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Pozbywanie się energii w czasie opieki nad chorymi 37 badanych podtrzymuje,
że w bardzo dużym stopniu to odczuwa, 33 – w dużym, 12 – trochę, 16 w małym.
Żadna z respondentek nie zaznaczyła odpowiedzi – w małym stopniu.
Ostatnie

pytanie

dotyczyło

wyczerpania

emocjonalnego.

Każda

z badanych

powtórzyła swoją odpowiedź z pytania 4 tej części. I tak aż 76 na 98 uznało, że praca nad
pacjentem należy do zadań, które w bardzo dużym stopniu jest wyczerpująca emocjonalnie.
Końcowe 6 pytań dotyczą stopnia satysfakcji z wykonywanego zawodu, organizacji
pracy oraz efektywności.
Analiza odpowiedzi ankiety wskazała, że zawód pielęgniarki należy do zawodu, który
daje satysfakcję ale cała organizacja pracy ma wiele do życzenia. Na pytanie dotyczące
satysfakcji z wykonywanej pracy 37 z grupy badanej odpowiedziało, że zdecydowanie praca
w zawodzie pielęgniarki daje satysfakcję. Najwięcej pielęgniarek bo aż 46 odpowiedziało
„raczej tak”, 15 – „raczej nie”. Żadna z badanych nie oceniła swojej pracy jako zdecydowanie
nie satysfakcjonującej. Na pytanie czy w opinii respondentów, wykorzystują oni w pełni
swoje kwalifikacje zawodowe, najwięcej było odpowiedzi „raczej tak” – 55, „zdecydowanie
tak” 22 i „raczej nie”- 21.
Kolejne pytanie dotyczyło rożnych aspektów, które wpływają na zadowolenie
pielęgniarek w pracy. Jeśli chodzi o stosunki interpersonalne z przełożonymi to ponad 50% 55 osób raczej jest zadowolonych. Jeśli chodzi o współpracę z lekarzami odpowiedzi
prezentują się tak, że 45 badanych jest raczej zadowolonych, 19 zdecydowanie
zadowolonych,

26

raczej

nie

i

8

zdecydowanie

nie.

Natomiast

w

pytaniu

o współpracowników – 52 odpowiedzi to „raczej tak”, 25 – „zdecydowanie tak”,
9 – „raczej nie” i 12 – „zdecydowanie nie”.
Mniejsze

zadowolenie

mają

pielęgniarki

ze

stosunków

interpersonalnych

z pacjentami. Aż 35 osób raczej tego zadowolenia nie ma a 7 osób zdecydowanie go nie mają.
Tylko 22 na 96 badanych takie zadowolenie zdecydowanie odczuwa a 34 odpowiedziało,
że raczej tak.
Sama atmosfera w pracy jest oceniana dość dobrze, bo 49 pielęgniarek zaznaczyło
odpowiedź – „raczej tak”, 25 – „zdecydowanie tak”, 17 – „raczej nie i 7 – „zdecydowanie
nie”.
Źle ocenione zostały też możliwości rozwoju czy awansu w zawodzie pielęgniarki.
Przez 62 osoby została zaznaczona odpowiedź, że jeśli chodzi o ten aspekt to zadowolenia
raczej nie ma. Tylko 5 z badanych jest zdecydowanie zadowolonych.
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Dość dobre oceny są samej organizacji pracy na ostrołęckich oddziałach szpitalnych.
Aż 68 na 98 badanych pielęgniarek zaznaczyło, że raczej są z niej zadowolone. Ale też 17
z nich jest z organizacji zdecydowanie niezadowolonych.
Najgorsze niezadowolenie jest z liczby personelu. Praktycznie każda z badanych
wykazała niezadowolenie.
Ostatnia część ankiety polegała na zaznaczeniu aspektów, które wg badanych
są oceniane jako źródło stresu pielęgniarek.
Analiza wskazuje, że do czynników najbardziej stresogennych, spośród wymienionych
w ankiecie należą trzy czynniki. Wszystkie spośród badanych pielęgniarek zaznaczyło
aspekty, które ich zdaniem są źródlem stresu w pracy. Są to brak satysfakcjonującego
wynagrodzenia, obserwowanie rozwoju chorób u pacjentów oraz kontakt z umierającymi
i śmiercią. 82 badane wskazało, że źródłem stresu jest też brak możliwości bezpłatnego
dokształcania się, 68 osób uważa, że powodem stresu jest źle zorganizowana praca oraz 67
na 98 badanych wskazuje też aspekt, jakim jest brak perspektyw rozwoju zawodowego.
Wnioski
Wyniki otrzymane w toku przeprowadzonego badania potwierdziły hipotezę,
iż wypalenie zawodowe jest procesem, który dotyka pielęgniarki aktywne zawodowo.
Poddając analizie zgromadzoną literaturę przedmiotu oraz wyniki odczytane z wypełnionych
ankiet zaobserwowano, że syndrom wypalenia zawodowego występuje u całej populacji
badanych chociaż nie wszystkie pielęgniarki świadomie to odczuwają.
Badanie przeprowadzone wśród pielęgniarek pracujących na oddziałach szpitalnych
SZPZOZ pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:
1. Syndrom wypalenia zawodowego

jest

znanym pojęciem wśród

badanych,

90 % badanych zauważyło ten proces u siebie mimo iż wszystkie badane wskazują
na występowanie u nich czynników nadmiernie obciążających, które wpływają na
powstawanie syndromu wypalenia.
2. Praca pielęgniarek jest związana z występowaniem czynników nadmiernie
obciążających, które wpływają na występowanie syndromu burnout. Wypalenie
w kontaktach z pacjentami spowodowane jest czynnikami natury emocjonalnej.
Wyczerpanie emocjonalne w związku z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi
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odczuwa 76 na 98 badanych. Większość z respondentek odczuwa wyczerpanie
po pracy.
3. Praca z pacjentem należy do zawodów, które nie są uważane za łatwe, nie mające
wpływu na stan fizyczny i emocjonalny pielęgniarek. 80 na 98 badanych
odpowiedziała, że opieka nad chorym w dużym stopniu sprawia trudności.
Żadna z respondentek nie uznała swojej pracy jako łatwa. Jednak około 30%
badanych gdyby miało podejmować decyzję co do powtórnego wyboru zawodu
wybrało by zawód pielęgniarki powtórnie.
4. Istnieje związek między wiekiem, stanem cywilnym, wykształceniem, stażem pracy
w

zawodzie,

oddziałem

na

jakim

wykonywany

jest

zawód

pielęgniarki

a częstotliwością występowania syndromu wypalenia zawodowego. Analiza
wypełnionych kwestionariuszy pokazuje, że pielęgniarki dłużej zatrudnione na danym
stanowisku a tym samym starsze wiekowo częściej doświadczają wypalenia
związanego z pracą i w kontaktach z pacjentami. Wywnioskowano, że nie ma wpływu
miejsce zamieszkania na częstotliwość pojawiania się tegoż procesu. Zauważono
związek z wypaleniem rodzaj oddziału na jakim pracują oraz jego specyfiką.
Najczęściej oznaki wypalenia zawodowego występują u pielęgniarek pracujących
na oddziale neurologicznym.
5. Odczuwanie syndromu wypalenia zawodowego wpływa na jakość wykonywanej
pracy. Aż 68 na 98 badanych uważa swoją efektywność zawodową za zbyt niską.
Brak możliwości bezpłatnego dokształcania oraz brak perspektyw rozwoju
zawodowego jest czynnikiem uznanym za stresogennym, co wpływa na efektywność
pracy. Wywnioskowano, że na niską efektywność pracy ma również wpływ
nieprawidłowa organizacja pracy i złe warunki związane z wyposażeniem stanowiska
pracy. Niewątpliwy wpływ na jakość pracy jest odpowiednia ilość personelu – badane
w większości wskazały na zbyt małą liczbę personelu.
6. Jedną z przyczyn wypalenia zawodowego są bariery w procesie komunikacji
interpersonalnej,

zarówno

między

pracownikiem

a

przełożonym,

a współpracownikami ale także między pracownikiem a pacjentami. Około 30%
z całej populacji badanych nie jest zadowolona z relacji interpersonalnych w pracy.
Oprócz barier komunikacyjnych pielęgniarki często wskazują na istotę wsparcia
społecznego, którego źródłem są zarówno przełożeni jak i współpracownicy.
Udzielane wsparcie, którego nieodzownym elementem są prawidłowe stosunki
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interpersonalne ma decydujący wpływ na zminimalizowanie występowania wypalenia
wśród pielęgniarek oraz przyczynić się do zwiększenia jakości wykonywanych
obowiązków, efektywności pracy oraz redukcji wpływu czynników stresogennych.
7. Środowisko pracy, zawód pielęgniarki są obarczone czynnikami stresogennymi.
Wszystkie spośród badanych wskazało aspekty mające źródło stresu w wykonywaniu
swojego zawodu. Za najbardziej stresogenne (wskazane przez wszystkie respondentki)
uznany zostały:
 obserwowanie rozwoju chorób u pacjentów;
 kontakt z umierającymi i śmiercią;
 brak satysfakcjonującego wynagrodzenia.
Inne czynniki stresogenne to: źle zorganizowana praca, zmianowosć pracy,
brak uznania wśród przełożonych, brak perspektyw rozwoju zawodowego, niepewność
zatrudnienia i brak możliwości bezpłatnego doksztalcania się.
Przedstawione wnioski wyciągnięte w toku przeprowadzonego badania wskazują
na potwierdzenie postawionej hipotezy głównej oraz hipotez szczegółowych. Dowiedziono,
że syndrom wypalenia zawodowego jest zjawiskiem powszechnym w zawodzie pielęgniarek.
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Edukacja

antywypaleniowa,

Regulamin nadsyłania i publikowania prac w Zeszytach Naukowych WSA
1. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu, zwane dalej Zeszytami,
są periodykiem naukowym wydawanym w nieregularnym cyklu wydawniczym.
2. Treść każdego Zeszytu odpowiada zakresowi tematycznemu jednego z odpowiednich
wydziałów w Wyższej Szkole Agrobiznesu t. Wydziałowi Rolniczo-Ekonomicznemu,
Wydziałowi Technicznemu, bądź Wydziałowi Medycznemu.
3. Redakcja Zeszytów mieści się w sekretariacie Wydawnictwa Wyższej Szkoły
Agrobiznesu. Pracą redakcji kieruje redaktor naczelny.
4. W celu zapewnienia poziomu naukowego Zeszytów oraz zachowania właściwego
cyklu wydawniczego redakcja współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami
naukowymi, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami.
5. Do oceny przyjmowane są dotychczas niepublikowane oryginalne prace redakcyjne,
monograficzne, poglądowe, historyczne, teksty źródłowe, sprawozdania z posiedzeń
naukowych, oceny książek, komunikaty naukowe, wspomnienia oraz wiadomości
jubileuszowe. Opracowania przyjmowane są przez redakcję do końca czerwca
każdego roku. Redakcja nie zwraca Autorom nadesłanych materiałów.
6. Do publikacji należy dołączyć oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że nie
została zgłoszona do innej redakcji (wzór oświadczenia jest możliwy do pobrania na
stronie internetowej WSA – załącznik nr 1 do Regulaminu). Oświadczenie powinno
zawierać adres pierwszego autora pracy, numer telefonu oraz e-mail. W oświadczeniu
powinna być zawarta zgoda (podpis) wszystkich współautorów pracy.
7. Prace są publikowane w języku polskim lub angielskim z uwzględnieniem opinii
redaktora językowego.
8. W oświadczeniu dołączonym do tekstu należy opisać wkład poszczególnych autorów
w powstanie pracy oraz podać źródło finansowania publikacji. „Ghostwriting” oraz
„guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte
przypadki będą demaskowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem
odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe,
stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
9. Przekazane do redakcji opracowania są wstępnie oceniane i kwalifikowane do druku
przez Naukową Radę Redakcyjną, zwaną dalej Radą. Skład Rady określany jest przez
Senat WSA.
10. Publikacje wstępnie zakwalifikowane przez Radę są oceniane przez recenzentów,
zgodnie
z procedurą recenzowania opublikowaną na stronie internetowej WSA w zakładce
Zeszyty naukowe WSA. Łącznie z opinią recenzent wypełnia deklarację konfliktu
interesów, stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu. Redakcja powiadamia Autorów
o wyniku oceny, zastrzegając sobie prawo do zachowania poufności recenzji.
11. Za proces wydawniczy Zeszytów jest odpowiedzialny sekretarz naukowy redakcji,
który zatwierdza układ treści Zeszytów, określa wymagania wydawnicze
dla publikowanych materiałów, współpracuje z recenzentami, przedstawia
do zatwierdzenia całość materiałów przed drukiem Naukowej Radzie Redakcyjnej,
współpracuje z Radą i innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do zapewnienia
poziomu naukowego Zeszytów oraz zachowania cyklu wydawniczego.
12. Redakcja zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia artykułu bez podania
przyczyn.
13. Nadesłane materiały, niespełniające wymagań wydawniczych określonych przez
redakcję, są zwracane Autorowi/Autorom.
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14. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu nie wypłaca wynagrodzenia za nadesłane
publikacje zakwalifikowane do druku w Zeszytach.
15. Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe. „Zeszyty
Naukowe WSA" są dostępne także na stronie internetowej Wyższej Szkoły
Agrobiznesu – www.wsa.edu.pl, w zakładce Wydawnictwa.

Wymagania wydawnicze - Zeszyty Naukowe WSA
1. Artykuły powinny być przygotowane w formie wydruku komputerowego oraz w wersji
elektronicznej, w języku polskim lub angielskim. W celu usprawnienia procesu
wydawniczego prosimy o rygorystyczne przestrzeganie poniższych zasad:
- przesłany artykuł powinien być opatrzony dokładną afiliacją Autora/Autorów,
- objętość artykułu nie może przekraczać 15 stron formatu A4,
- imię i nazwisko Autora/ów – czcionka 12 pkt,
- nazwa instytucji/jednostki naukowej – czcionka 12 pkt,
- tytuł artykułu w języku polskim i angielskim – czcionka 14 pkt (bold); podtytuły – czcionka
12 pkt (bold),
- do publikacji należy dołączyć słowa kluczowe (3–5) oraz streszczenie nieprzekraczające 15
wierszy napisane w językach polskim i angielskim – czcionka 11 pkt,
- tekst zasadniczy referatu pisany czcionką Times New Roman CE – 12 pkt,
- odstęp między wierszami – 1,5,
- jeżeli referat zawiera tabele (najlepiej wykonane w edytorze Word albo Excel) lub rysunki
(preferowany format CorelDraw, Excel, Word), należy dołączyć pliki źródłowe,
- tabele i rysunki powinny być zaopatrzone w kolejne numery, tytuły i źródło,
- przy pisaniu wzorów należy korzystać wyłącznie z edytora równań dla MS WORD,
- preferowane formaty zdjęć: TIFF, JPG (o rozdzielczości minimum 300 dpi),
- w przypadku publikowania prac badawczych układ treści artykułu powinien odpowiadać
schematowi: wprowadzenie (ewentualnie cel opracowania), opis wykorzystanych materiałów
czy metod, opis badań własnych (omówienie wyników badań), wnioski (podsumowanie),
wykaz piśmiennictwa.
2. Odsyłaczami do literatury zamieszczonymi w tekście publikacji są przypisy dolne, które
muszą mieć numerację ciągłą w obrębie całego artykułu. Odsyłaczami przypisów dolnych są
cyfry arabskie złożone w indeksie górnym, np. (2).
3. Zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawierać: inicjał imienia i nazwisko
autora, tytuł dzieła, miejsce i rok wydania, numer strony, której dotyczy przypis; w przypadku
pracy zbiorowej: tytuł dzieła, inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania;
w przypadku pracy będącej częścią większej całości – także jej tytuł, inicjał imienia
i nazwisko redaktora. Źródła internetowe oraz akty prawne należy podawać także jako przypis
dolny.
4. W wykazie piśmiennictwa zamieszczonym w kolejności alfabetycznej na końcu publikacji
należy podać kolejno: nazwisko autora/ów i pierwszą literę imienia, rok wydania, tytuł pracy
(czcionka italic), wydawnictwo oraz miejsce wydania. Przykłady:
- wydawnictwa książkowe: Janowiec A. 2010. Ziemniaki skrobiowe – rola w województwie
podlaskim. Wydawnictwo WSA, Łomża.
- prace zbiorowe: Górczewski R. (red.) 2007. Przemieszczenie trawieńca. Wydawnictwo
PWN, Warszawa.
- czasopisma: Staszewski M., Getek I. 2007. Specyfika żywienia krów o wysokiej wydajności.
Wydawnictwo WSA, Łomża, Zeszyty Naukowe WSA nr 37.
- strony internetowe: www.4lomza.pl. 1.12.2009 r.
- akty prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym
oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych. Dz.U. z 2002 r. Nr 150, poz. 1239.
UWAGA: teksty niespełniające powyższych wymagań zostaną zwrócone Autorowi

Procedura recenzowania prac naukowych nadsyłanych do publikacji
w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Agrobiznesu
Procedura recenzowania artykułów w Zeszytach Naukowych WSA jest zgodna
z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dobrymi praktykami
w procedurach recenzyjnych w nauce *.
Przekazanie publikacji do Redakcji Wydawnictwa WSA jest jednoznaczne
z wyrażeniem przez Autora/Autorów zgody na wszczęcie procedury recenzji artykułu.
Autor/Autorzy przesyłają utwór wraz z wypełnionym oświadczeniem, którego wzór znajduje
się na stronie internetowej WSA. Nadesłane materiały są poddawane wstępnej ocenie
formalnej przez Naukową Radę Redakcyjną WSA, zwaną dalej Radą, zwłaszcza pod kątem
ich zgodności z wymaganiami wydawniczymi opracowanymi i publikowanymi przez Wyższą
Szkołę Agrobiznesu, jak również obszarami tematycznymi ZN. Następnie artykuły
są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie są członkami Rady,
posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Nadesłane artykuły nie są nigdy
wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, w której zatrudniony jest Autor/Autorzy.
Prace recenzowane są anonimowo. Autorzy nie znają nazwisk recenzentów. Artykułowi
nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący go na dalszych etapach procesu
wydawniczego. W innych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu
konfliktu interesów – formularz jest publikowany na stronie Internetowej WSA. Autor
każdorazowo jest informowany z zachowaniem zasady poufności recenzji o wyniku
procedury recenzenckiej, zakończonej kategorycznym wnioskiem o dopuszczeniu bądź
odrzuceniu publikacji do druku. W sytuacjach spornych powoływany jest kolejny recenzent.
Lista recenzentów współpracujących z wydawnictwem publikowana jest w każdym
numerze czasopisma oraz na stronie Internetowej WSA.
* Dobre Praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce. Zespół do Spraw Etyki w Nauce.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa 2011

Załącznik nr 1
miejscowość, data.....................................................,.............................

Oświadczenie Autora/Autorów
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie do Redakcji Wydawnictwa WSA
i ogłoszenie drukiem publikacji/pracy pt.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
autorstwa:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Równocześnie oświadczam(y), że publikacja nie została wydana w przeszłości drukiem
i/lub w wersji elektronicznej w innym czasopiśmie, nie została zgłoszona do innego
czasopisma, nie znajduje się w recenzji innej Redakcji, nie narusza patentów, praw
autorskich i praw pokrewnych oraz innych zastrzeżonych praw osób trzecich, a także że
wszyscy wymienieni Autorzy pracy przeczytali ją i zaakceptowali skierowanie jej do
druku.
Przeciwdziałanie nierzetelności naukowej - „ghostwriting” oraz „guest authorship”;
· źródło finansowania publikacji:..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
· podmioty, które przyczyniły się do powstania publikacji i ich udział:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
· wkład Autora/Autorów w powstanie publikacji (szczegółowy opis z określeniem ich afiliacji):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Imię i nazwisko
podpis
data
1................................................
........................................
.........................
2...............................................
........................................
.........................
3...............................................
........................................
.........................
4..............................................
.........................................
.........................
Imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, osoby odpowiedzialnej za wysłanie niniejszego
oświadczenia (głównego Autora pracy):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Załącznik nr 2.

DEKLARACJA KONFLIKTU INTERESÓW
Konflikt interesów* ma miejsce wtedy, gdy recenzent ma powiązania, relacje lub zależności
przynajmniej z jednym z autorów pracy, takie jak na przykład zależności finansowe (poprzez
zatrudnienie czy honoraria), bezpośrednie lub za pośrednictwem najbliższej rodziny.
Tytuł pracy..................................................................................................................................
Data....................................................
Konflikt nie występuje
Recenzent oświadcza, że nie ma powiązań ani innych finansowych zależności wobec
Autora/Autorów:
............................................................................
Podpis recenzenta
* Recenzent oświadcza, że występuje następujący konflikt interesów
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Podpis recenzenta:
......................................................................

