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Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

POZIOM WIEDZY STUDENTÓW WSA W ŁOMŻY NA TEMAT
ZAKAŻEŃ WIRUSEM HIV/AIDS

LEVEL OF KNOWLEDGE OF WSA STUDENTS IN LOMZA ABOUT
HIV/AIDS INFECTION

Streszczenie
Wstęp: Według WHO na świecie żyje około 35,3 mln osób zakażonych HIV. Zachorowalność
wciąż wzrasta, a jedynie poprzez odpowiednią edukację i profilaktykę, można zapobiec
zakażeniu. Wirus HIV zalicza się do jednej z chorób przenoszonych drogą płciową, który nie
leczony prowadzi do choroby AIDS, a następnie do śmierci. Dlatego wiedza na temat
profilaktyki jest niezbędna wszystkim.
Cel pracy: Celem pracy jest poznanie poziomu wiedzy studentów WSA w Łomży na temat
zakażenia wirusem HIV i AIDS
Metoda badań: Badania zostały przeprowadzane wśród studentów Wyższej Szkoły
Agrobiznesu w Łomży. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z techniką
ankietowania.
Wyniki badań: W badaniu wzięło udział 99 studentów Wyższej Szkoły Agrobiznesu
w Łomży, w tym 16 mężczyzn oraz 83 kobiety.
Wnioski: Z przeprowadzonych badań wynika, że studenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu
w Łomży posiadają wystarczającą wiedzę na temat zakażenia wirusem HIV/AIDS.
Słowa kluczowe: HIV, AIDS, profilaktyka.

Summary
Fact: According the WHO around 35,3 milion people worldwide are infected the HIV virus.
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The infection is still increasing and only appropiate education and prevention can stop the
infection. HIV is one of the sexually transmitted diseases that leads to AIDS and potentially
death. Therefore knowledge about prevention is essential for all.
AiM: The aim of the study is to know level of knowledge of WSA students in Łomża about the
HIV and AIDS infection.
Test method: Tests have been carried out among the WSA students in Łomża. The diagnostic
method was used the questionnaire technique.
Test results: The study was attended by 99 WSA students in Łomża including 16 men and
83 women.
Conclussions: The research results show that WSA students in Łomża have knowledge about
the HIV and AIDS infection.
Key words: HIV, AIDS, prophylaxis.
Wstęp
Według Światowej Organizacji Zdrowia na świecie żyje około 35,3 mln osób
zakażonych HIV. Od rozpoczęcia epidemii zakażenie HIV zidentyfikowano u około 75 mln
osób. Rejonem świata, który został najbardziej dotknięty epidemią określa się obszar Afryki
Subsaharyjskiej, w którym przebywa aktualnie 69% wszystkich osób seropozytywnych na
świecie. Zakażenie wirusem HIV zalicza się do jednych z chorób przenoszonych drogą
płciową, które nieleczone prowadzi do rozwoju AIDS, a następnie do śmierci1. Liczba osób
zakażonych wciąż wzrasta. Na ryzyko zakażenia HIV narażeni mogą być wszyscy nie zależnie
od płci, wieku, orientacji seksualnej, religii czy też rasy. Dlatego wiedza na temat zakażenia
wirusem HIV i choroby AIDS jest niezbędna wszystkim2. Zakażenie HIV oznacza, że
w organizmie człowieka znajduje się wirus nabytego niedoboru odporności. Wirus HIV mnoży
się i rujnuje układ odpornościowy osoby zarażonej, który w dłuższym czasie przestaje bronić
organizm przed innymi chorobami. Zarażenie się wirusem nie daje typowych objawów
zakażenia. Jeżeli nie zrobi się testu diagnostycznego to nawet przez 10-12 lat można żyć bez
świadomości, że jest się zakażonym jednocześnie bez wiedzy o wirusie można zarażać innych.
AIDS, to zespołu nabytego niedoboru odporności. Jest to końcowe stadium nieleczonego
wirusa HIV. Osoby, które mają widzę na temat swojego zakażenia wirusem HIV objęte są

R.J. Tritt, Postawy dorosłych wobec homoseksualizmu i cena poziomu wiedzy na temat chorób przenoszonych
drogą płciową- część druga, ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS Roczniki Pomorskiej
Akademii Medycznej w Szczecinie 2011, 57, 2, s. 58
2
K. Walkowska-Iwańska, Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS bez względu na to gdzie pracujesz i mieszkasz,
Warszawa 2014, s. 3.
1
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terapią antyretrowirusową, która powstrzymuje zachorowalność na AIDS 3. Jednak nie można
ukryć, że zespół nabytego niedoboru odporności jest jedną z najgroźniejszych chorób
w dzisiejszych czasach, które każdego roku zabija miliony ludzi na całym świecie. Choroba ta
wywołuje bardzo często depresje, lęk, izolację od społeczeństwa, brak akceptacji rodziny
i innych, dlatego powszechne stereotypy można efektywnie przezwyciężyć właściwą edukacją
oraz profilaktyką4.
Aktualnie sytuacja osób zakażonych wirusem HIV różni się od sytuacji sprzed 25 lat.
Osoby seropozytywne nie muszą rezygnować z pracy oraz planów na przyszłość. Mają oni
prawo tak samo funkcjonować w społeczeństwie jak inni. Jednym ich ograniczeniem jest
powinność informowania partnerów seksualnych o zakażeniu. Zatajenie tej informacji grozi
karze pozbawienia wolności5. Choroby przewlekłe i ich trudny przebieg zwiększają ryzyko
samobójstwa. Obniżona jakoś życia, ból, utrata zdolności do pracy oraz zaburzenia psychiczne
wpływają na podwyższenie ryzyka samobójstwa między innymi zdolność do odebrania sobie
życia wykazano również u osób chorych na AIDS6
Cel, przedmiot i metoda badań
Głównym celem badań było poznanie poziomu wiedzy studentów WSA w Łomy na
temat zakażenia wirusem HIV i AIDS. Przedmiotem badań były następujące hipotezy
szczegółowe:
1. Jaka zdaniem badanych, była zachorowalność na HIV/AIDS?,
2. Jakie były najczęstsze przyczyny i problemy zakażenia HIV i AIDS?
3. Jaki był poziom edukacji studentów na temat wirusa HIV/AIDS?
5. W jaki sposób zdaniem studentów, społeczeństwo postrzegało osoby chore na HIV/AIDS?
W celu zebrania danych niezbędnych do przeprowadzenia badań oraz ich opracowania
zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankietowania. Zastosowana metoda
jest sposobem gromadzenia danych poziomie wiedzy studentów Wyższej Szkoły Agrobiznesu
w Łomży na temat zakażenia wirusem HIV/AIDS. Jako narzędzie w pracy zastosowano
autorski kwestionariusz ankiety.
Do oceny wiedzy studentów wykorzystano autorską skalę określając ją na poziomie
wystarczającym, niewystarczającym oraz o braku wiedzy.

3

https://www.aids.gov.pl z dnia: 11.12.2018r.
M. Milewski, Społeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec AIDS, Kraków 2005, s. 283.
5
M. Ankiersztejn-Bartczak, 25 lat HIV w Polsce. Czy coś się zmieniło?, Family Medicine & Primary Care Review
2012, s. 73.
6
A. Gmitrowicz, Samobójstwo, a choroby somatyczne, w: Psychiatria podręcznik dla studentów medycyny, M.
Jarema (red.), Warszawa 2011, 2016, s. 206.
4
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Badania zostały przeprowadzone w październiku 2018,. W badaniu wzięło udział
100 studentów Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Do analizy zakwalifikowano
99 prawidłowo wypełnionych ankiet.
Wyniki badań
W badaniu brali udział studenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Grupę badaną
stanowiło 99 osób, w tym 16 mężczyzn i 83 kobiety. Większość osób badanych była w wieku
23-35 lat, oraz stanowiły osoby mieszkające
w mieście.
Badania ukazały, że zdecydowana większość badanych (80,8%) znała oznaczenie
skrótu HIV, lecz niespełna co piąty badany znał skrót AIDS, jako zespół nabytego upośledzenia
odporności (17,2%), znając chorobę za nieuleczalną (86,9%).
Badania prezentują, że większość respondentów szacuje liczbę osób zakażonych
wirusem HIV w Polsce na ok. 18 tys. (71,7%), prezentując przekonanie, że obecnie
zachorowalność na AIDS stale wzrasta.
Wyniki ukazują, że zdecydowana większość badanych odpowiedziała że głównym
źródłem zakażenia HIV jest kontakt seksualny z osobą zakażoną (98,0%).

23,2%

Tak
Nie

76,8%

Rycina 1. Nosicielstwo HIV, a prawdopodobieństwo choroby AIDS.
Figure 1. HIV carrier and the probability of AIDS.
Źródło: wyniki badań własnych.
Source: Own study.

Badania przedstawiają, że ponad trzy czwarte respondentów była przekonana, że nie
każdy nosiciel wirusa HIV będzie kiedyś chory na AIDS. Przeciwnego zdania była pozostała
grupa badanych studentów (23,2%). Szczegółowe dane obrazuje Rycina nr 1.
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60,0%

53,5%

50,0%
40,0%
27,3%

30,0%
20,0%

9,1%

10,0%

5,1%

2,0%

3,0%

Powiększenie
węzłów
chłonnych

Osłabienie

0,0%
Bóle stawów i
mięśni

Wysypka

Zmiany w
jamie ustnej

Obrzęk krtani

Rycina 2. Objawy zakażenia HIV/AIDS.
Figure 2. Symptoms of HIV / AIDS infection
Źródło: wyniki badań własnych.
Source: Own study.

Wyniki ilustrują, że ponad połowa badanych wskazywała na główny objaw zakażenia
HIV na obrzęk krtani (53,5%). Ponad jedna czwarta respondentów (27,3%) uważała, że
objawem zakażenia nie są bóle stawów i mięśni. Dokładne dane obrazuje Rycina nr 2.

7,1%

5,1%

Ogólne oznaki, zmiany skórne
Test na HIV we krwi
Wychudzenie, wyniszczenie
Trudność w oddychaniu

87,9%

Rycina 3. Rozpoznanie zarażonych wirusem HIV.
Figure 3. Diagnosis of those infected with the virus HIV.
Źródło: wyniki badań własnych.
Source: Own study.

Badania prezentują, że według większości respondentów (87,9%) osobę zarażoną
wirusem HIV można rozpoznać tylko wykonując test na obecność HIV we krwi. Szczegółowe
dane obrazuje Rycina nr 3.
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12,1%
6,1%

Tak, zawsze
Nie, nigdy
Zależy od leczenia

81,8%

Rycina 4. Ciąża, a HIV.
Figure 4. Pregnancy and HIV.
Źródło: wyniki badań własnych.
Source: Own study.

Zdecydowana większość respondentów była przekonana, że kobieta w ciąży będąca
nosicielką wirusa HIV, może urodzić zdrowe dziecko podejmując odpowiednie leczenie
(81,8%). Szczegółowe dane obrazuje Rycina nr 4.
1,0%

2,0%

Łzy, pot
Mocz, kał
Sperma, krew, wydzielnia z
pochwy

97,0%

Rycina 5. Drogi przenoszenia wirusa.
Figure 5. Virus transfer route.
Źródło: wyniki badań własnych.
Source: Own study.

Wyniki ukazały, iż większość badanych wymieniła spermę, krew i wydzielinę
z narządów płciowych kobiety, jako główny materiał zakaźny wirusa. Szczegółowe dane
obrazuje Rycina nr 5.
Wg badanych, zmiana partnerów seksualnych zwiększała ryzyko zakażenia wirusem
HIV.
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Depresja

66,7%

Niepokój

51,5%

Brak akceptacji

49,5%

Gniew

42,4%

Samotność

41,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Rycina 6. Problemy osób chorych na HIV/AIDS.
Figure 6. Problems of people with HIV / AIDS.
Źródło: wyniki badań własnych.
Source: Own study.

Badani wskazali, że najczęstszym problemem z jakim zmierzają się osoby chore na
AIDS jest depresja (66,7%) i niepokój (51,5%), często brak akceptacji czy osamotnienie
w chorobie. Szczegółowe dane przedstawia Rycina nr 6.
Zdaniem badanych studentów, występuje na problem dyskryminacji (57,6%) oraz
izolacji przed społeczeństwem (84,8%) osób zakażonych HIV/AIDS. Osoby chore na AIDS nie
mają żadnego miejsca, gdzie mogą podzielić się swoimi troskami i problemami (97,0%).
4,0%
25,3%

W domu, kupując test w
aptece
W punktach konsultacyjnodiagnostycznych
W poradniach POZ

70,7%

Rycina 7. Badanie diagnostyczne w kierunku wirusa HIV.
Figure 7. Diagnostic test for HIV.
Źródło: wyniki badań własnych.
Source: Own study.

Wyniki wskazują, że badanie w kierunku wirusa HIV można wykonać w specjalnych
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punktach konsultacyjno-diagnostycznych (70,7%), czy w poradniach POZ (25,3%).
Szczegółowe dane ilustruje Rycina 7.
Zdecydowana większość badanych (92,9%) wskazała profilaktykę i leczenie zakażenia
HIV/AIDS przy zastosowaniu leków antyretrowirusowych. Niespełna połowa badanych
(47,5%) znała „czerwoną wstążkę”, jako symbol solidarności z osobami zakażonymi HIV.
Postrzeganie chorych zakażonych wirusem HIV/AIDS przez studentów WSA w Łomży jest
obiecujące. Według zdecydowanej większości ankietowanych (92,9%), ludzie chorzy na AIDS
oraz nosiciele wirusa HIV powinni bez problemu przebywać z ludźmi zdrowymi w szkole,
pracy, uczestnicząc we wspólnych spotkaniach i zabawach, traktując ich jak osoby zdrowe
(63,6 %).
2,0%
19,2%

Brak wiedzy
Niewstraczający
Wystarczający

78,8%

Rycina 8. Poziom wiedzy osób badanych.
Figure 8. The level of knowledge of the subjects.
Źródło: wyniki badań własnych.
Source: Own study.

Wyniki obrazują, że większość badanych (78,8%) prezentowała wystarczający poziom
wiedzy na temat HIV/AIDS. Szczegółowe dane przedstawia Rycina nr 8.
Badania wykazały, iż ani płeć, wiek, czy miejsce zamieszkania nie różnicuje
respondentów ze względu na poziom ich wiedzy, zaś różnice te nie są istotne statystycznie
(p>0,05).
Wnioski i podsumowanie
Na podstawie badań opracowano następujące wnioski:
1.

W badaniach brało udział 99 studentów Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.
Większość osób badanych było w wieku 23-35 lat (62,6%). Najmniejszą grupę stanowili
osoby powyżej 50 roku życia (11,1%). Znaczną większość grupy badanej 70,7% były to
osoby mieszkające w mieście.
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2.

Respondenci posiadali wiedzę, że AIDS jest chorobą nieuleczalną 80,0% udzieliło
poprawnej odpowiedzi. Ponad połowa studentów 57,6% odpowiedziała prawidłowo, że
obecnie zachorowalność na AIDS wzrasta oraz ponad połowa badanych 53,5% posiadała
wiedzę na temat występowania objawów u osób zakażonych wirusem HIV.

3.

Według ponad połowy studentów najczęstszymi problemami z jakimi zmagali się osoby
chore, była depresja (66,7%) oraz niepokój (51,5%).

4.

Studenci posiadali wiedzę, na temat miejsca wykonania badań w kierunku wirusa HIV
wskazując na specjalne punkty konsultacyjno-diagnostyczne (70,7%). Zdecydowana
większość badanych 92,9% posiadało wiedzę na temat leków stosowanych w profilaktyce
i leczeniu HIV/AIDS.

5.

Według 63,6% studentów osoby zakażone należy traktować tak jak osoby zdrowie.
Pozytywną postawę wobec osób zarażonych wirusem HIV oraz chorych na AIDS wskazało
87,9% badanych.

6.

Z przeprowadzonych badań wynika, że studenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu

w Łomży posiadają wystarczającą wiedzę na temat zakażenia wirusem HIV/AIDS.
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WPŁYW HOSPITALIZACJI NA ZACHOWANIA PROZDROWOTNE
CZŁOWIEKA
THE INFLUENCE OF HOSPITALIZATION ON HEALTH PROHEALTH BEVAVIOR

Streszczenie
Wstęp: Długie życie w zdrowiu stało się dobrem, o które należy zabiegać. Zachowania
prozdrowotne oraz propagowanie zdrowego stylu życia w obecnych czasach zyskują na
znaczeniu.
Cel pracy: Celem pracy jest ocena czy hospitalizacja wpływa na zachowania związane ze
zdrowiem człowieka.
Metoda badań: Badania zostały przeprowadzone wśród pacjentów hospitalizowanych
w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach przy zastosowaniu anonimowej,
autorskiej ankiety.
Wyniki badań: Badania przeprowadzono wśród pacjentów przebywających w Oddziałach
Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach. W badaniu wzięło udział 100 osób, z których
zdecydowaną większość stanowiły kobiety (60%). Około 1/3 uczestników badania
przekroczyła 50 rok życia. Większość respondentów zamieszkuje w mieście (66%),
dominująca liczba ankietowanych- 1/3 deklaruje posiadanie wykształcenia średniego.
Dyskusja: Hospitalizacja jest konieczna w chwili, gdy leczenie ambulatoryjne nie jest już
skuteczne, a stan chorego ulega znaczącemu pogorszeniu. Pacjent powierza swoje zdrowie
w ręce profesjonalistów i oczekuje, że podjęte przez nich działania przyniosą pożądany efekt.
Na postawę pacjenta wobec leczenia ma wpływ wiele czynników, najważniejszymi, zaś jest
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wiedza o przyczynach, skutkach i możliwych powikłaniach wykonywanych badań i zabiegów.
W przeprowadzonych badaniach takie informacje otrzymała zdecydowana większość (77%)
ankietowanych. Widok cierpiących ludzi w ciężkim stanie spowodował, że ponad połowa
respondentów postanowiła zmienić dotychczasowe nawyki, natomiast większość badanych
deklarowała, że będzie wykorzystywać w praktyce otrzymane zalecenia i porady, aby uniknąć
ponownej hospitalizacji
Wnioski: Przeprowadzone badania wykazały, że blisko połowa pacjentów (45%) posiadała
wiedzę na temat swojej choroby przed pobytem w szpitalu, natomiast 1/4 badanych nie dbała
wcale o swoje zdrowie. Połowa respondentów uważała, że warunki bytowe w szpitalu były
dostosowane do ich potrzeb, zaś 32% badanych skarżyło się na uciążliwe zachowania
współpacjentów. Troskę oraz zainteresowanie ze strony personelu medycznego w trakcie
hospitalizacji odczuwała zdecydowana większość badanych (90%). Podczas wykonywania
zabiegów leczniczych lub pielęgnacyjnych 84% pacjentów miało zapewnioną intymność.
Zdecydowana większość ankietowanych (80%) deklarowała, że otrzymała wskazówki, w jaki
sposób poprawić swój stan zdrowia. Według 81% badanych, forma przekazania tej wiedzy była
przystępna i zrozumiała. Pobyt w szpitalu wpłynął na zmianę sposobu myślenia o swoim
zdrowiu u zdecydowanej większości badanych. Wiadomości otrzymane podczas hospitalizacji
81 % badanych określiło, jako przydatne, zaś 67% deklarowało, że będzie wykorzystać
uzyskaną wiedzę po wypisie do domu. Hospitalizacja wpłynęła na zmianę sposobu myślenia
o swoim zdrowiu i zachowaniach zdrowotnych u zdecydowanej większości badanych (66%).
Słowa

kluczowe:

hospitalizacja,

szpital,

pacjent,

promocja

zdrowia,

zachowania

prozdrowotne.

Summary
Introduction: Long life in health has become a good to be sought for. Health-related behaviors
and the promotion of a healthy lifestyle are gaining momentum nowadays.
Aim of the study: The aim of the study is to assess whether hospitalization affects behaviors
related to human health.
Test method: The research was carried out among patients hospitalized at the Provincial Ward
in Suwałki, using an anonymous, original questionnaire.
Research results: The research was carried out among patients staying in the Provincial
Hospital in Suwałki. The study was attended by 100 people, the vast majority of whom were
women (60%). About one third of the study participants exceeded 50 years of age. The majority
of respondents live in the city (66%), the dominant number of respondents - 1/3 declares having
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secondary education.
Discussion: Hospitalization is necessary at the time when outpatient treatment is no longer
effective and the patient's condition deteriorates significantly. The patient entrusts his health to
the professionals and expects that the actions taken by them will bring the desired effect. The
patient's attitude towards treatment is influenced by many factors, the most important ones,
whereas knowledge about the causes, consequences and possible complications of performed
examinations and procedures. In the conducted research, this information was received by the
vast majority (77%) of the respondents. The view of suffering people in a difficult condition
caused that more than half of the respondents decided to change their current habits, while the
majority of respondents declared that they would use the recommendations and advice received
in practice to avoid re-hospitalization
Conclusions: The study showed that nearly half of the patients (45%) had knowledge about
their illness before the hospital stay, while 1/4 of the subjects did not care about their health at
all. Half of the respondents believed that the living conditions in the hospital were adapted to
their needs, while 32% of respondents complained about the troublesome behavior of the
patients. Concern and interest of medical staff during hospitalization was felt by the vast
majority of respondents (90%). During treatment or care, 84% of patients had intimacy. The
vast majority of respondents (80%) declared that they received tips on how to improve their
health. According to 81% of respondents, the form of transfer of this knowledge was accessible
and understandable. The stay in the hospital influenced the change in the way of thinking about
his health in the vast majority of respondents. Messages received during hospitalization were
found by 81% of respondents as useful, while 67% declared that they would use the knowledge
they had obtained after being discharged home. Hospitalization has changed the way people
think about their health and health behaviors in the vast majority of respondents (66%)
Key words: hospitalization, hospital, patient, health promotion, pro-health behavior

Wstęp
Zdecydowana większość ludzi traktuje zdrowie, jako coś, co się nigdy nie skończy, co
jest wpisane w życie, jest wartością trwałą i niezmienną. Nie jest brana pod uwagę możliwość,
że tego dobra tego może zabraknąć. Dopóki organizm działa jak sprawny mechanizmbezawaryjnie i bezproblemowo- nie poświęca się mu uwagi- przyjmując z zasady, że tak będzie
zawsze. No, bo dlaczego coś zmieniać, skoro wszystko jest w porządku? Zaniedbuje się
potrzeby organizmu, nie konserwuje się go, często bezrefleksyjnie eksploatuje ponad jego
możliwości. Po co zgłaszać się na badania kontrolne, skoro nic nie boli, nie dolega, nie
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przeszkadza? Często ulega się stereotypowemu myśleniu:, po co pójdę do doktora, on na pewno
coś znajdzie, żeby tylko leczyć i w konsekwencji od lat nie odwiedza się lekarza.
Na takie zachowania ma wpływ wiele czynników np.: status ekonomiczny, poziom
wykształcenia, nawyki wyniesione z domu, obecny stan zdrowia, a także często brak wiedzy
i umiejętności w dbaniu o swoje zdrowie.7 Zamiast wizyty u specjalisty stosuje się domowe
sposoby leczenia lub sięga do zasobów medycyny niekonwencjonalnej. Często, przechodzi się
chorobę i pomimo złego stanu zdrowia uczęszcza do pracy, szkoły- nie biorąc pod uwagę, że
szkodzi się nie tylko sobie, ale naraża na niebezpieczeństwo również osoby z otoczenia.
Niejednokrotnie zamiast potęgować zdrowie działa się na jego niekorzyść. Stosowanie
używek w celu podniesienia poziomu koncentracji, wydajności w pracy nie jest zjawiskiem
marginalnym, wręcz przeciwnie, coraz częściej można spotkać się z przypadkami osób, które
straciły zdrowie poprzez długotrwałe stosowanie wspomagaczy.8 Nałogi: nadużywanie
alkoholu- dające złudne uczucie luzu i dobrego samopoczucia, palenie tytoniu- dla odprężenia,
nieumiejętność odreagowywania stresów, niewłaściwa dieta- zjeść szybko, często byle, co,
w fast- food, brak aktywności fizycznej- często skutkuje chorobą.9
W chwili, gdy organizm zaczyna niedomagać, ale stan pacjenta pozwala na przebycie
choroby w domu, w swoim środowisku- osoba chora zachowuje mimo wszystko fizyczne
i psychiczne, poczucie, że rodzina zaopiekuje się nią. Ma nadzieje, że bliscy będą pomagać
i wspierać w tych trudnych chwilach. Ma również świadomość, gdyż jest to stan przejściowy,
który po upłynięciu odpowiedniego czasu oraz po zastosowaniu się do zaleceń lekarza minie.10
Jednak, gdy choroba jest dalece zaawansowana, nie ma możliwości leczenia w domu
i zachodzi potrzeba hospitalizacji, często jest to moment przełomowy. Pojawia się refleksja, że
w swoim zdrowiu coś się zaniedbało, nie zostało odpowiednio zrobione, czegoś się nie
dopatrzyło. Człowiek staje przed koniecznością opuszczenia bezpiecznego, znanego mu
otoczenia i musi oddać się w ręce osób profesjonalnie przygotowanych do niesienia pomocy,
ale całkowicie mu obcych. Potrzeba poddawania się zabiegom medycznym lub badaniom
(często nieprzyjemnym i bolesnym) wywołuje lęk i niepokój. Niepewność, co do rokowania
choroby, bezsilność i braku kontroli przeraża.11
Ponczek D., Olszowy I., Ocena stylu życia młodzieży i świadomości jego wpływu na zdrowie, Hygeia Public
Health, 2012, 47, 2, s. 174- 182.
8
Zięba-Kołodziej B., Na marginesie zdrowia czyli o zachowaniach zdrowotnych młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych, Nowiny Lekarskie 2012, 81, 4, s. 330- 336.
9
Wdowiak A., Sadowska M., Lewicka M., Sulima M., Wdowiak E., Bakalczuk G., Globalizacja a zdrowiewyzwania i zagrożenia, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, XVII, 10, 3, s. 185- 194.
10
Cianciara D., Integracja medycyny tradycyjnej z akademicką, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2012, 93, 1,
s. 223- 228.
11
Pluta M., Grzybowski P. P., Kramkowska K., M. Pluta (red.), Wspólne obszary tanatopedagogiki i pedagogiki
międzykulturowej. Szpital jako pogranicze kulturowe. Zmagania z wzajemną Obcością. Chorzy, cierpiący i
umierający, jako Inni i Obcy, 2017, s. 75- 87.
7
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Od chwili przyjęcia do szpitala człowiek zaczyna identyfikować się z własną chorobą,
a nawet czasem zaczyna mówić o sobie jak o jednostce chorobowej. Szuka informacji
dotyczących schorzenia, stara się uzupełnić i pogłębić swoją wiedzę sięgając do literatury
fachowej, pytając personel medyczny: lekarzy, pielęgniarki lub wymieniając się
spostrzeżeniami z innymi chorymi. Szpital staje się wtedy miejscem, w którym promocja
zdrowia i zachowań prozdrowotnych ma największe szanse na dotarcie do chorego.12
Zdarza się również, że pomimo hospitalizacji i całej pracy włożonej przez personel,
przeprowadzonych działań leczniczych oraz edukacyjnych pacjent nie chce współpracować.
Nie rozumie istoty swojej choroby i nie widzi potrzeby jakiejkolwiek zmiany w swoim
zachowaniu. W takim wypadku żadne działania nie przyniosą efektu, ponieważ sam
zainteresowany nie chce niczego osiągnąć.
Autorka pracy podjęła się określeniu wpływu hospitalizacji na zachowania pacjenta,
ocenie, czy pobyt w szpitalu miał działanie motywujące i wzmacniające pozytywne zachowania
zdrowotne, czy wręcz przeciwnie- nie wywarł żadnego wpływu na chorego.
Cel, przedmiot i metoda badań
Hospitalizacja jest traumatycznym przeżyciem, obarczonym wysokim poziomem
stresu. Konieczności poddawania się procedurom medycznym, lęk związany z chorobą oraz jej
rokowaniem, przebywanie w mało komfortowych warunkach ma wpływ na przebieg procesu
leczenia. Pacjent przebywający w szpitalu ma swoje prawa, ale także obowiązek
podporządkowania się zasadom panującym w danym oddziale. Stosowanie się do zaleceń
personelu medycznego związanych z diagnostyką i leczeniem farmakologicznym poprawia
skuteczność leczenia. Podczas hospitalizacji chory ma największe możliwości i szanse, aby
uzyskać rzetelną wiedzę, zarówno teoretyczną jak i praktyczną dotyczącą sposobów poprawy
swego stanu zdrowia.
Celem pracy było zbadanie wpływu hospitalizacji na zachowania zdrowotne pacjentów
w okresie poszpitalnym na poprawę zdrowia i zachowań pacjentów w dalszym życiu. Dla
lepszego zbadania problemu zostały postawione następujące cele szczegółowe:
1. Określenie poziomu wiedzy na temat swojej choroby u pacjentów przed
hospitalizacją.
2. Wpływ

warunków

bytowych,

zachowania

personelu

medycznego

oraz

współpacjentów na przebieg hospitalizacji.

Kubica A., Andruszkiewicz A., Grześk G., Koziński M., Sinkiewicz. W., Bronisz A., Goch A., Edukacja
zdrowotna jako metoda poprawy realizacji programu terapeutycznego, Folia Cardiologica Excerpta, 2010, 5, 2, s.
93- 99.
12
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3. Określenie wpływu hospitalizacji na zachowania mające na celu poprawę
i wzmacnianie swego stanu zdrowia.
Metodę badawczą zastosowaną przez autorkę pracy był sondaż diagnostyczny, przy
pomocy narzędzia badawczego jakim była autorska ankieta. Badania zostały przeprowadzone
w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego im. L. Rydygiera w Suwałkach, po uzyskaniu pisemnej
zgody od dyrektora tej placówki. Ankietę rozdano wśród pacjentów Oddziałów Kardiologii,
Pulmonologii, Hematologii, Gastroenterologii, Nefrologii oraz Urologii. Czas badań
obejmował okres od 10 września do 15 listopada 2018 roku. Badaniom poddano 116 pacjentów,
zaś wróciło 100 prawidłowo wypełnionych ankiet. Pacjenci w większości chętnie
współpracowali podczas badań.
Wyniki badań
W badaniu brało udział 100 osób, z których około 1/3 przekroczyła 50 rok życia.
Najliczniejszą grupą badawczą były kobiety (60%). Przeważającą większość stanowili
respondenci, którzy jako miejsce swojego zamieszkania wskazali miasto (66%), dominująca
liczba osób posiadała wykształcenie średnie (1/3 badanych). Spośród respondentów blisko
połowa potwierdziła, że posiadała wiedzę na temat swojej choroby przed hospitalizacją, zaś
1/4 scharakteryzowało poziom swojej wiedzy, jako niewielki.
Największa liczba uczestników badania zadeklarowała, że przed hospitalizacją
dostatecznie dbała o swoje zdrowie (42%), a co czwarty badan przyznał, że przed pobytem
w szpitalu nie zważała na swój stan zdrowia.
Zdecydowana większość ankietowanych wskazała, że ich hospitalizacja trwała powyżej
tygodnia (58%). Niewielki odsetek badanych (11%) deklarował, że wyjątkowo przebywał
w szpitalu przez okres ponad jednego miesiąca.
Połowa badanych uważała, że warunki panujące w szpitalu (sala, łóżko, łazienka, WC)
były dostosowane do ich potrzeb, część nie miała na ten temat własnego zdania.
Badana grupa pacjentów deklarowała intymność w czasie wykonywania zabiegów
medycznych, pielęgniarskich czy też pielęgnacyjnych (84%).
Zgodnie z wynikami badań, w trakcie pobytu w szpitalu znaczna część badanych (77%)
otrzymywała

informacje

o

przyczynach,

skutkach

i

możliwych

powikłaniach

przeprowadzanych zabiegów.
Spośród ankietowanych, blisko połowa nie narzekała na uciążliwe zachowania
współpacjentów na sali, natomiast ponad1/3 badany pacjent twierdził, że sposób postępowania
pozostałych chorych był bardzo uciążliwy.
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Prawie wszyscy pacjenci biorący udział w badaniu 990%) odczuwało troskę i zainteresowanie
ze strony personelu medycznego i otrzymywała pomoc ze wskazówkami na temat poprawy
i utrzymania stanu zdrowia w czasie pobytu w szpitalu.
Największa liczba ankietowanych, jako osobę udzielającą informacji wskazała na
lekarza (33%), następnie pielęgniarkę. Szczegółowe dane ilustruje Rycina 1.
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Rycina 1. Osoba udzielająca informacji dotyczących sposobów poprawy stanu zdrowia pacjenta.
Figure 1. A person who provides information on how to improve a patient's health.
Źródło: wyniki badań własnych.
Source: Own study.

Znaczna grupa badawcza (81%) stwierdziła, że wskazówki i wiedza na temat metod
poprawy stanu zdrowia zostały jej przekazane w sposób zrozumiały i przystępny. Mimo to, dla
zdecydowanej większości badanych pobyt w szpitalu okazał się być stresującym
doświadczeniem (68%). U 75% pacjentów hospitalizacja sprawił, że zaczęli myśleć o poprawie
swojego stanu zdrowia. Kontakt z innymi chorymi, zdaniem blisko połowy pacjentów,
spowodował zmianę sposobu postrzegania ich zdrowia.
Zgodnie z opinią połowy badanych (55%) respondentów, widok chorych znajdujących
się w ciężkim stanie powodował u nich chęć zmiany dotychczasowych nawyków zdrowotnych
i był czynnikiem motywującym do wprowadzenie zmian w stylu życia (66%).
Pacjenci uważali (81%), że wiadomości otrzymane podczas hospitalizacji były
przydatne

i

pomocne,

Deklarując,

że

po

wyjściu

ze

szpitala

będą

korzystali

z uzyskanej wiedzy, tak więc u większości osób badanych, wiedza o konieczności ponownej
hospitalizacji miałaby wpływ na zmianę ich stylu życia (64%), zmieniając sposób myślenia
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o swoim stanie zdrowia, zachowaniu i nawykach zdrowotnych (66%).
Stosunek do używek (papierosy, alkohol)
Aktywność fizyczna
Regularne badania lekarskie
Sposób odżywiania
Czas odpoczynku
Stosunek do używek, aktywność fizyczna, regularne
badania, sposób odżywiania i czas odpoczynku
Aktywność fizyczna, regularne badania, sposób
odżywianie i czas odpoczynku
Stosunek do używek i sposób odżywiania

Aktywność fizyczna i regularne badania
Regularne badania i sposób odżywiania
Aktywność fizyczna i sposób odżywiania
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Rycina 2. Zachowania i nawyki, które uległyby zmianie, gdyby pacjenci mogli cofnąć czas do momentu
przed chorobą.
Figure 1. Behaviors and habits that would change if patients could turn back time to before the disease.
Źródło: wyniki badań własnych.
Source: Own study.

Gdyby można było cofnąć czas do momentu przed chorobą, co trzeci badany (31%)
regularnie poddawałoby się badaniom lekarskim, najmniej zaś zmieniłoby stosunek do używek
i sposób odżywiania (4%). Szczegółowe wyniki badań zostały przedstawione na Rycinie 2.

Wnioski i podsumowanie
Na podstawie badań opracowano następujące wnioski:
1.

Przeprowadzone badania wykazały, że blisko połowa pacjentów posiadała wiedzę na temat
swojej choroby przed pobytem w szpitalu, zaś przed hospitalizacją ¼ badanych pacjentów
nie dbała o swoje zdrowie.
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2.

Połowa respondentów uważała, że warunki bytowe w szpitalu były dostosowane do ich
potrzeb, zaś co trzeci badany skarżył się na uciążliwe zachowania współpacjentów.

3.

Troskę oraz zainteresowanie ze strony personelu medycznego podczas pobytu w szpitalu
odczuwała zdecydowana większość badanych (90%), podczas wykonywania zabiegów
leczniczych lub pielęgnacyjnych znaczny odsetek badanych pacjentów miało zapewnioną
intymność (84%).

4.

Zdecydowana większość ankietowanych (80%) deklarowała, że otrzymała wskazówki,
w jaki sposób poprawić swój stan zdrowia. Tych informacji udzielał im lekarz (33%), oraz
pielęgniarka (19%). Sposób, w jaki została przekazana ta wiedza 81% badanych określiła,
jako przystępny i zrozumiały.

5.

Pobyt w szpitalu zdecydowanie wpłynął na zmianę sposobu myślenia o swoim zdrowiu
u większości badanych, a u ponad połowy pacjentów (55%), widok innych chorych
będących w ciężkim stanie, wywołał chęć zmiany swoich doczasowych zachowań.

6.

Informacje otrzymane na temat własnego zdrowia pacjentów udzielone podczas pobytu
w szpitalu określiło, jako przydatne (81%) i do wykorzystania do poprawy własnego
zdrowia po wypisie do domu (67%). Zdaniem badanych, hospitalizacja wpłynęła na
zmianę sposobu ich myślenia o swoim zdrowiu i zachowaniach zdrowotnych (66%).

Piśmiennictwo
1. Cianciara D., Integracja medycyny tradycyjnej z akademicką, Problemy Higieny i
Epidemiologii, 2012, 93, 1, s. 223- 228.
2. Kubica A., Andruszkiewicz A., Grześk G., Koziński M., Sinkiewicz. W., Bronisz A., Goch
A., Edukacja zdrowotna jako metoda poprawy realizacji programu terapeutycznego, Folia
Cardiologica Excerpta, 2010, 5, 2, s. 93- 99.
3. Pluta M., Grzybowski P. P., Kramkowska K., M. Pluta (red.), Wspólne obszary
tanatopedagogiki i pedagogiki międzykulturowej. Szpital jako pogranicze kulturowe.
Zmagania z wzajemną Obcością. Chorzy, cierpiący i umierający, jako Inni i Obcy, 2017, s. 7587.
4. Ponczek D., Olszowy I., Ocena stylu życia młodzieży i świadomości jego wpływu na
zdrowie, Hygeia Public Health, 2012, 47, 2, s. 174- 182.
5. Wdowiak A., Sadowska M., Lewicka M., Sulima M., Wdowiak E., Bakalczuk G.,
Globalizacja a zdrowie- wyzwania i zagrożenia, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, XVII,
10, 3, s. 185- 194.
6. Zięba-Kołodziej B., Na marginesie zdrowia czyli o zachowaniach zdrowotnych młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych, Nowiny Lekarskie 2012, 81, 4, s. 330- 336.

23

ZESZYTY NAUKOWE WSA w Łomży 76, s. 24-30
data przesłania 04.07.2019/ akceptacji artykułu 10.12.2019

Magdalena Wrzyszcz1, Alicja Moczydłowska2
1

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży - Studentka

2

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

STAN WIEDZY STUDENTÓW WSA W ŁOMŻY NA TEMAT WZW
TYPU B

LEVEL OF WSA STUDENT`S KNOWLEDGE REGARDING WZW
TYPE B

Streszczenie
Wstęp: Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) jest czynnikiem, który wywołuje ostre
i przewlekłe zapalenie wątroby, marskość wątroby, a także jest czynnikiem rakotwórczym
przyczyniającym się do pierwotnego raka wątrobowo komórkowego. Do zakażenia może dojść
przez użycie niesterylnego sprzętu medycznego jak i poprzez zabiegi z użyciem endoskopu.
Przestrzeganie zasad postępowania z materiałem potencjalnie zakaźnym jest podstawową
metodą zapobiegania zakażeniom krwiopochodnym i radykalnie wpływa na zmniejszenie
ryzyka tego zjawiska.
Cel pracy: Celem badań w niniejszej pracy było poznanie aktualnego stanu wiedzy studentów
Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B.
Metoda badań: Badania przeprowadzono w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży metodą
sondażu diagnostycznego za pomocą kwestionariusza ankiety.
Wyniki badań: W badaniu wzięło udział stu losowo wybranych studentów Wyższej Szkoły
Agrobiznesu w Łomży. Zdecydowaną większość badanych stanowiły kobiety (aż 93%),
natomiast mężczyźni stanowili tylko 7% badanych.
Dyskusja: Wirusem HBV wywołującym WZW B można się zarazić na wiele sposobów.
Poprzez naruszenie ciągłości tkanek i kontakt z zakażoną krwią lub wydzielinami i wydalinami
osoby zakażonej HBV. Powszechne i obowiązkowe szczepienia przeciw WZW B są najlepszą
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metodą profilaktyki tego zakażenia, a wprowadzenie ich istotnie zmieniło sytuację
epidemiologiczną zakażeń HBV w Polsce.
Wnioski: Poziom wiedzy studentów na temat czynników ryzyka, oraz dróg szerzenia wirusa
zapalenia wątroby typu B jest bardzo wysoki stanowi aż 79 %. Zdecydowana większość posiada
wiedzę na temat objawów oraz rozpoznania zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B, co
świadczy o ich świadomym podejściu do zagadnienia oraz profesjonalnym czerpaniu
informacji.
Słowa kluczowe: WZW typu B, HBV.

Summary
Fact: Hepatitis B virus (HBV) causes acute hepatitis and it's a carcinogen that causes
hapatocellular cancer.
The infection may be caused through the use of non-sterile medical equipment and treatments
using the endoscope.
Observing the rules with infectious material is the basic method of prevention of bloodborne
infections and radically reduces the risk of infection.
Aim: The aim of this report is to ascertain the degree of knowledge of the WSA students from
Łomża about hepatitis B.
Test method: Tests were conducted at the WSA in Łomża using a diagnostic survey by means
of a questionnaire.
Test results: The study was attended by a 100 WSA students. The majority of the group were
woman at (93% ) with men at (7%).
Discussion: The HBV virus causing the WZW B can be caught in many ways. Across violation
of continuity of tissue and contact with infected blood or body secretions etc. of a person who
has been infected by HBV.
Common and mandatory vaccinations are the best method of preventing this infection.
Their introduction changed the epidemiological situation of the HBV virus in Poland.
Conclusions: The level of student`s knowledge about the risk factors and routes of spreading
hepatitis B virus is very high and amounts to 79%. This is a conscious approach to the issue
and professional acquisition of available information.
Key words: the WZW B, hepatitis B.
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Wstęp
Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV), będący wirusem DNA, należy do rodziny
Hepadnavirida i znany jest również jako cząstka Dane’a od nazwiska autora, który
w 1971 roku opublikował pierwszy opis morfologii HBV uwidocznionej w mikroskopie
elektronowym
1

. Wirus ten, jest czynnikiem, który wywołuje ostre i przewlekłe zapalenie wątroby,

marskość wątroby, a także jest czynnikiem rakotwórczym przyczyniającym się do pierwotnego
raka wątrobowo komórkowego. Naruszenie ciągłości tkanek, które może być spowodowane
zabiegiem medycznym, lub być przypadkowe ma wpływ na zakażenie i może być bezpośrednią
przyczyną zakażenia. Podczas zabiegów medycznych do zakażenia może dojść poprzez użycie
niesterylnego sprzętu np. dentystycznego, strzykawek, igieł oraz przez zabiegi z użyciem
endoskopu w gabinetach gastroenterologicznych. Przestrzeganie zasad postępowania
z materiałem potencjalnie zakaźnym jest podstawową metodą zapobiegania zakażeniom
krwiopochodnym i radykalnie wpływa na zmniejszenie ryzyka tego zjawiska2. Przyjmowanie
narkotyków, zabiegi kosmetyczne jak i np. niesterylne zabiegi fryzjerskie wykonane brudnym
sprzętem mogą mieć wpływ na zakażenia. Wirus jest bardzo zakaźny. Aby doszło do zakażenia
HBV wystarczy jedynie 0,00004 ml krwi, jest to ilość widoczna pod mikroskopem.
Zachorowania na WZW typu B dotyczą populacji na całym świecie. W Polsce zachorowania
są analizowane od 1979 roku. W latach 1979-1985 zapadalność ludności wynosiła ponad 40
przypadków na 100 000, a w latach 1985 – 1986 spadła do 38 przypadków na 100 000, co
związane jest ze znaczna poprawą wiedzy oraz świadomości personelu medycznego dotyczącą
choćby sterylizacji sprzętu. W latach 1990-1991 doszło do zmniejszenia liczby zachorowań
porównując lata poprzednie z 38 do 35,6 przypadków. Przyczyną tego było objęcie
obowiązkowymi szczepieniami ludności. Kolejny istotny spadek w 1993 roku, w którym objęto
profilaktyką zapobieganie i zwalczanie HBV. W Polsce wprowadzono obowiązkowe badania
dla osób które były dawcami zarówno krwi jak i narządów. Po wprowadzeniu w Polsce w latach
90-tych

do

programu

obowiązkowych

szczepień

ochronnych

zanotowano

spadek

w rozpowszechnieniu zakażeń HBV. W ostatnim czasie spadek zapadalności został
zwiększony. W ostatnich latach choroba wykrywana jest głównie u osób po 35 roku życia.
W ostatniej dekadzie w Polsce poczyniono zmiany w zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń HBV.
Zachorowalność

na

WZW

typu
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jest
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Bilski B., Wysocki J., Szkodliwe czynniki biologiczne na stanowisku pracy pielęgniarki. Zakażenia szpitalne.
W: Bilski B. [red.]: Higiena pracy w pielęgniarstwie. Wybrane zagadnienia. Poznań, 2008, s.11.
2
Fleischer M., Bober-Gheek B., Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego. Wydanie II poprawione
i uzupełnione. Urban & Partner, Wrocław, 2006, s.27.
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przyczyniła się do przerywania drogi szerzenia się wirusa. Niestety znaczna część
społeczeństwa nie jest odporna na zakażenie HBV. Te osoby są potencjalną grupą ryzyka
zakażenia. Istotnym jest ciągłe propagowanie wiedzy, edukowanie społeczeństwa
o skuteczności i bezpieczeństwa stosowania szczepień ochronnych.3,4
Cel, przedmiot i metoda badań
Celem badań było określenie poziomu wiedzy studentów na temat wirusowego
zapalenia wątroby typu B. Praca ma charakter badawczy, oparta jest na wynikach ankiety
przeprowadzonej na terenie Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Udział w badaniu był
dobrowolny. Zakres badań uwzględniał: wiedzę studenci na temat profilaktyki czynników
ryzyka, objawów i rozpoznania zakażenia wirusem WZW B;, oraz źródeł wiedzy z których
studenci najczęściej zdobywają wiedzą na temat zakażenia wirusem zapalenia wątroby
typu B.
Przedmiot badań definiowany jest jako wszystko to, co mieści się w obrębie
zainteresowań danej nauki. Może nim być zatem wszelka świadoma działalność naukowa, która
obejmuje procesy wychowania i nauczania, a także samowychowania i uczenia się, ich cele,
treść, przebieg, metody, środki oraz organizację. W pracy zastosowano metodę sondażu
diagnostycznego, jako technikę zastosowano autorski kwestionariusz ankiety. Wypełnienie
danej ankiety było dobrowolne.
Badania były realizowane w okresie od grudnia 2017 roku do stycznia 2018 roku. Dobór
grupy badawczej nastąpił w sposób losowy. W badaniu brało udział stu studentów Wyższej
Szkoły Agrobiznesu w Łomży. W autorskim kwestionariuszu znalazło się 13 pytań o różnym
poziomie trudności, które dotyczyły wiedzy badanych z zakresu WZW typu B.
Wyniki badań
W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 100 respondentów, zarówno kobiet jak
i mężczyzn. Zdecydowaną większość badanych stanowiły kobiety (aż 93%).
Pod względem wieku najliczniejszą grupę badawczą stanowili studenci w przedziale
wiekowym 31-40 lat (59%), następnie w wieku do 30 lat (43%), oraz z wyższym
wykształceniem licencjackim (47%), zamieszkujący w mieście (57%).
Bilski B., Wysocki J.: Szkodliwe czynniki biologiczne na stanowisku pracy pielęgniarki. Zakażenia szpitalne.
W: Bilski B. [red.]: Higiena pracy w pielęgniarstwie. Wybrane zagadnienia. Poznań, 2008.
4
Lewandowska M., Piekarska A.: New directions in hepatitis B therapy research, „Clinical and Experimental
Hepatology”, 3 (3), 2017.
3
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W zakresie wiedzy ponad połowa badanych studentów znała prawidłową nazwę wirusa
HBV (68%) i wskazała sposób zakażenia poprzez kontakt z zakażoną krwią. Zdaniem
badanych, najczęściej do wykrycia wirusa HBV dochodzi podczas wykonywania badań krwi
zleconych przez lekarza (62%).
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Rycina 1. Objawy zakażenia WZW B według respondentów.
Figure 1. Symptoms of hepatitis B infection according to respondents.
Źródło: wyniki badań własnych.
Source: Own study.

Co trzeci badany twierdził, że typowym objawem zakażenia WZW B była wysoka
temperatura, kaszel, bóle brzucha i zażółcenie powłok skórnych (39%). Część badanych była
przekonana, że tylko zażółcenie powłok skórnych jest typowym objawem przy zakażeniu
WZW B.
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Rycina 2. Osoby głównie narażone na zakażenie wirusem zdaniem respondentów.
Figure 2. People mainly exposed to virus infection according to respondents.
Źródło: wyniki badań własnych.
Source: Own study.
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Największą grupę badawczą stanowili respondenci, którzy odpowiedzieli że wirusem
HBV może zarazić się każdy (79%), bez wskazania na zawód czy rodzaj wykonywanej pracy.
Szczegółowe dane obrazuje Rycina 2.
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Rycina 3. Wiedza respondentów dotycząca sposobu sprawdzenia czy doszło do zakażenia wirusem HBV.
Figure 3. Respondents' knowledge about how to check whether HBV infection occurred.
Źródło: wyniki badań własnych.
Source: Own study.

Badani studenci byli przekonani, że aby sprawdzić czy doszło do zakażenia wirusem,
należy wykonać badanie na obecność przeciwciał. Według respondentów możliwość
wyleczenia z zakażenia wirusem będzie możliwe, jeżeli choroba została odpowiednio wcześnie
wykryta (39%), lub poprzez przeszczep wątroby (34%). Porównywalna część respondentów
uznała, że nie ma skutecznego leku, ani sposobu na wyleczenie osoby zakażonej wirusem HBV.
Badani byli przekonani, że nosicielem wirusa są osoby zakażone, a nie tylko podczas
zachorowania choroby na AIDS (93%).
Respondenci w większości byli zdania, że matka zakażona wirusem HBV może karmić
swoje dziecko piersią, ponieważ nie ma ryzyka przedostania się wirusa do mleka matki (79%),
jednak badani wiedzieli, że istnieje ryzyko przeniesienia na dziecko wirusa HBV w czasie ciąży
(48%). Ponad ¾ badanych studentów wykazała się znajomością, iż posiadanie dodatniego
antygenu HBS to jest równoznaczne z nosicielstwem wirusa (84%).
Prawie wszyscy badani znali poziom przeciwciała Anty-HBS, który po zaszczepieniu
oznaczał pełną odporność (96%) i wskazując go na poziom w ilości powyżej 100 j.m./l.
Wysoki poziom wiedzy posiadali studenci na temat WZW typu B (55%), zaś duża część
badanych za źródło czerpania wiedzy wskazywała Internet (31%).
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Wnioski i podsumowanie
Przeprowadzone badania pozwoliły na wyciągnięcie poniższych wniosków:
1.

W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 100 respondentów. Zdecydowaną większość
badanych to kobiety (93%). Studenci byli w przedziale wiekowym 31-40 lat (59%).
Największą grupę badawczą stanowili respondenci z wyższym wykształceniem
licencjackim (47%), zamieszkujący w mieści (57%).

2.

Poziom wiedzy studentów na temat czynników ryzyka, oraz dróg szerzenia wirusa
zapalenia wątroby typu B był wysoki (79 %). Zdecydowana większość posiada wiedzę na
temat objawów (68%) oraz rozpoznania zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B
(94%).

3.

Zdecydowana większość z respondentów stwierdziła, że edukacja na temat WZW B była
wystarczająca (55%).

Piśmiennictwo
1.
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WIEDZA PERSONELU MEDYCZNEGO W POSTEPOWANIU
W NZK U DZIECI I DOROSŁYCH

COMPETENCE OF THE MEDICAL STAFF IN THE CARDIAC
ARREST CONDUCT IN CHILDREN AND ADULTS

Streszczenie
Wstęp: Nagłe zatrzymanie krążenia to stan niebezpieczny dla ludzkiego życia. Personel
medyczny musi posiadać wiedzę z zakresu ALS, BLS, PLS, według wytycznych Polskiej Rady
Resuscytacji, które są uaktualniane co 5 lat. Obowiązkiem osób związanych z medycyną jest
stałe dokształcanie się zawodowe poprzez kursy, specjalizacje.
Cel pracy: Jest poznanie poziomu wiedzy badanych osób na temat resuscytacji krążeniowooddechowej.
Metoda badań: Badania własne przeprowadzone w grupie lekarzy, pielęgniarek, ratowników
medycznych, położnych za pomocą jednego z dostępnych serwisów który umożliwił
udostępnienie ankiety w badanej grupie.
Wyniki badań: W badaniu wzięło udział 120 ankietowanych (78,33%) to kobiety. Największa
grupę respondentów stanowiły osoby między 36 – 45 rokiem życia ( 61,66%). Najmniejszą
grupę stanowiły osoby pomiędzy 46 – 55 rokiem życia (16,68%). Osoby między 26 – 35 rokiem
życia stanowiły (21,66%). Wśród badanych największą grupę stanowiły pielęgniarki (53,33%),
oraz położne (23,33%). Mniejszą grupę stanowili ratownicy (9,78%), lekarze zaś tylko (8,34%).
Dyskusja: Zdecydowana większość ankietowanych zna zarówno podstawowe (75%) jak
i zaawansowane algorytmy (58,33%) udzielania pomocy, oraz zasady prowadzenia
resuscytacji. Umieją obsługiwać specjalistyczny sprzęt i poprawnie przeprowadzić resuscytację
krążeniowo-oddechową(75%). Podstawowe zasady RKO u osoby dorosłej zna (86,66%)
ankietowanych, zaś u dzieci (81,66%), mniej zakreśliło poprawną odpowiedź w przypadku
pierwszej czynności u dziecko gdy rozpoczynamy RKO najpierw wykonujemy 5 oddechów
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ratowniczych (48,33%). Sekwencję ucisków klatki piersiowej niemowlęcia zna (85%). Tyle
samo procent (73,33%) deklarowało uczestnictwo w kursach doszkalających zarówno
w miejscu pracy jak i poza miejscem swojej pracy. Ankietowani za jedno ze swoich źródeł
podawali wiedzą zdobytą na uczelni (43,33%), a 20% badanych wiedzę zdobyta dzięki
doświadczeniu zawodowemu.
Słowa kluczowe: NZK, resuscytacja, ALS, BLS, PLS.

Summary
Introduction: Cardiac arrest is a life-threatening condition. Medical staff need to hold
competence in the scope of ALS, BLS and PLS according to the guidelines of the Polish
Resuscitation Council, which are updated every 5 years. People connected with medicine are
obliged to undergo constant additional training through courses and specialization.
Aim of the thesis: The aim of the thesis is to check the level of respondents’ competence in
cardiopulmonary resuscitation.
Research method: Individual research carried out in a group of doctors, nurses, paramedics
and midwives with one of available services, which allowed to share the questionnaire in the
researched group.
Research results: 120 respondents took part in the survey (78.33 % are women). The biggest
group of respondents were people aged 36-45 years old (61.66 %). The smallest group of
respondents were people aged 46-55 years old (16.68 %). People aged 26-35 years old
constituted 21.66 %. The biggest group among respondents were nurses (53.33 %) and
midwives (23.33 %). A smaller group included paramedics (9.78 %), while doctors constituted
only 8.34 %.
Discussion: Straight majority of respondents is competent in basic (75 %), as well as advanced
(58.33 %) life support and the rules for resuscitation. They are capable of using specialist
equipment and carrying out cardiopulmonary resuscitation correctly (75 %). Basic rules for
CPR in an adult are known to 86.66 % of the respondents, in children 81.66 %. Fewer
respondents (48.33 %) chose a correct answer as far as the first action is concerned for
children’s CPR (when we start CPR, we first give 5 rescue breaths). 85 % of the respondents
are familiar with the chest compression sequence in an infant. The same number (73.33 %)
declared having taken part in additional courses at a workplace, as well as outside work. As one
of the sources of their knowledge the respondents gave the knowledge gained at university
(43.33 %), while 20 % of them gained competence through professional experience.
Key words: cardiac arrest, resuscitation, ALS, BLS, PLS.

32

Wstęp
Nagłe zatrzymanie krążenia to – zgodnie z definicją – stan, w którym niezależnie od
przyczyny dochodzi do nagłego ustania efektywnej pracy serca, co prowadzi do ustania
krążenia krwi z następowym ostrym niedokrwieniem oraz niedotlenieniem tkanek
i narządów1.
Każdego roku około 750 – 900 tysięcy populacji zamieszkującej Stany Zjednoczone
i Europę umiera nagle z przyczyn sercowych, NZK stanowi największy odsetek zgonów niż
rak sutka, AIDS czy rak płuc. Najczęściej do nagłego zatrzymania krążenia, według danych
epidemiologicznych dochodzi w ciągu dnia pomiędzy godziną 800 a 1700 w domu. Dotyczy to
najczęściej mężczyzn po 50 roku życia a czynniki ryzyka NZK są takie same jak w chorobie
niedokrwiennej serca. Jeśli rozpatrujemy poza szpitalne zatrzymanie krążenia to obejmuje ono
chorych z ostrym zawałem serca a 1/3 z tej grupy umiera zanim dotrze do szpitala
w ciągu godziny gdy wystąpiły objawy, mechanizm podstawowy w tym przypadku to
częstoskurcz komorowy bez tętna, oraz migotanie komór2.
Według definicji nagłe zatrzymanie krążenia to stan nie zależny od przyczyny
w którym nagle ustaje efektywna praca serca w skutek czego krążenie krwi ustaje i następuje
niedotlenienie tkanek, narządów, oraz ostre niedokrwienie 3.
Na skutek nagłego zatrzymania krążenia mózg i komórki ciała zostają niedotlenione właśnie
niedotlenie jest przyczyną bezpośrednią zgonu. Dlatego tak ważną w przypadku zaistnienia
nagłego zatrzymania krążenia jest odpowiednia i szybka reakcja świadków, poprzez podjęcie
resuscytacji krążeniowo-oddechowej – zgodnie z szacunkami jej wykonanie aż czterokrotnie
podnosi szanse chorego na przeżycie do momentu przyjazdu wykwalifikowanego zespołu
ratowniczego, który udzieli mu profesjonalnej pomocy przedszpitalnej4. Aby pomoc mogła
nastąpić, niezwykle ważna jest edukacja zarówno służb medycznych jak i całego
społeczeństwa.
Cel, przedmiot i metoda badań

Widomska-Czekajska. T, Internistyczna intensywna terapia i opieka pielęgniarska. Podstawy teoretyczne i
praktyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1984, s. 28.
2
Wrzosek.K, Szczepańczyk.E, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, w: Wrzosek. K, Szczepańczyk E (red.),
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, Wydawnictwo CZELEJ, Warszawa 2007, s. 623.
3
Widomska-Czekajska. T. dzieło cytowane, s. 28.
4
Dziub.J Rozpoznawanie patologicznego stanu organizmu z zakresu odnawialnych przyczyn zatrzymania
krążenia, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych,
Kraków 2017, s. 10.
1

33

Celem głównym pracy było poznanie poziomu wiedzy badanych osób na temat resuscytacji
krążeniowo-oddechowej, ze szczególnym uwzględnieniem:
− zasad i postępowania w udzielaniu pierwszej pomocy;
− poznania wiedzy badanych na temat schematu postępowania w BLS, ALS i PLS
u osób dorosłych, dzieci i niemowląt;
− poznania umiejętności wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci i osób
dorosłych, stosując odpowiedni sprzęt;
− znajomości zasady etyki zawodowej dotyczące odstąpienia od czynności resuscytacji;
− oceny ich wiedzy i poznania stosunku do systemat czego podnoszenia swoich
kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo na szkoleniach i kursach z zakresu
pomocy poszkodowanym w sytuacji zatrzymania krążenia.
W oparciu o postawione cele pracy zastosowano metodę, sondażu diagnostycznego
wykorzystując technikę użycia do badań kwestionariusza ankiety, skierowanego do określonej
grupy

osób:

lekarzy,

pielęgniarek,

położnych,

ratowników

medycznych.

Badania

przeprowadzono w okresie od grudnia 2017 roku do lutego 2018 roku, w których wzięło udział
60 osób – mężczyzn i kobiet. Wszyscy zostali poinformowani o poprawnym sposobie
wypełnienia ankiety oraz o tym, że uzyskane dzięki nim wyniki zostaną wykorzystane jedynie
na potrzeby niniejszej pracy.
Wyniki badań
W badaniu brało udział 60 respondentów, w tym większość stanowiły kobiety (78,3%).
Największą grupę badawczą stanowili respondenci w przedziale wiekowym 36-45 lat
(61,66%). W pozostałych grupach wiekowych liczebność badanych była na zbliżonym
poziomie. Największą grupę badawczą stanowili respondenci zajmujący inne niż kierownicze
stanowiska pracy (91,6%). Ponad połowę badanych wykonywała zawód pielęgniarki (53,3%),
zaś prawie co czwarta osoba badana pracowała jako położona (23,3%), wykazując się dużym
stażem pracy w zawodzie (powyżej 21 lat - 43,33%; 20 lat -30%) i posiadając wykształcenie
licencjackie (53,33%). Wg badań ¾ ankietowanych znała sposób podstawowego algorytmu
postępowania w przypadku nagłego zatrzymania krążenia (75%), którą najczęściej zdobyli
w trakcie nauki zawodu (43,3%) lub podczas pracy zawodowej (26,6%). Dane obrazuje Rycina
1.
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Rycina 1. Źródła wiedzy badanych na temat resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Figure 1. Sources of knowledge on the subject of cardiopulmonary resuscitation.
Źródło: wyniki badań własnych.
Source: Own study.

Badani znali algorytm postępowania w przypadku nagłego zatrzymania krążenia
(58,33%) a ich miejsca pracy były zaopatrzone w zestawy reanimacyjne w dostępnym miejscu
i gotowe do natychmiastowego użytku (75%). Największą grupę badawczą stanowili
respondenci, którzy wskazali u dorosłych resuscytację poprzez – 30 uciśnięć, 2 wdechy
(86,66%), zaś u dzieci – 5 wdechów, później 15 uciśnięć i 2 wdechy (81,66%).
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Rycina 2. Pierwsza z czynność w przypadku resuscytacji dziecka, wg badanych.
Figure 2. The first step in the case of child resuscitation, according to respondents.
Źródło: wyniki badań własnych.
Source: Own study.
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Największą grupę badawczą stanowili respondenci, którzy wskazali właściwe działanie
jakim było udrożnienie dróg oddechowych (48,33%). Dane obrazuje Rycina 2.
60

przez ubranie

50
40

niemowlęta
opuszkami palców,
dzieci jedną ręką

30
20

jak u osób dorosłych,
niezależnie od wieku

10
0

przez ręcznik w celu
zmniejszenia nacisku
nie wiem

Rycina 3. Masaż klatki piersiowej u dzieci i niemowląt, wg badanych.
Figure 3. Chest massage in children and infants, according to respondents.
Źródło: wyniki badań własnych.
Source: Own study.

Przeważająca większość badanych wskazując technikę masażu serca była zdania, iż
klatkę piersiową u dzieci i niemowląt należy uciskać opuszkami palców, zaś dzieci jedną ręką
(85%). Potrafili wskazać ułożenie w tak zwanej pozycji bezpiecznej (93,33%) lub posiadania
umiejętności użycia automatycznego defibrylatora Należy podkreślić, że aż (88,33%,) bez
żadnych obaw użyłaby aparatu AED (71,66%). Pośród badanych znaczna ich część nigdy nie
była w sytuacji, w której należało by go użyć (85%) lecz dość często udzielała pierwszej
pomocy osobie poszkodowanej (93,33%), znając i praktykując zasady etyki związane
z zakończeniem stosowania czynności resuscytacji w chwili

przekazania osobie

wykwalifikowanej (78,33%).
Swoją wiedzę na temat RKO badani ocenili na wystarczającym poziomie (70%).
Niepokojący jest fakt braku organizacji szkoleń w miejscach pracy z zakresu resuscytacji
krążeniowo-oddechowej (73,33%) jednak Ci badani wskazali, iż podnoszą i zamierzają nadal
kształtować swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach
(73,33%).
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Wnioski i podsumowanie
Z analizy wyników badań wyciągnięto poniższe wnioski:
1.

Poziom wiedzy badanych osób na temat zasad oraz postępowania w udzielaniu pierwszej
pomocy zdaniem badanych był wysoki, respondenci znali sposób udzielenia pomocy
osobom poszkodowanym w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia, znali schemat
postępowania w BLS, ALS i PLS u osób dorosłych, dzieci i niemowląt, zdecydowana
większość badanych osób potrafiła wykonać u dzieci i osób dorosłych resuscytację
krążeniowo-oddechową z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu (np. AED) stosując
zasady etyki zawodowej odnoszące się do odstąpienia od czynności resuscytacji,

2.

Ich wiedza i umiejętności wynikały z codziennej pracy zawodowej oraz zdobytego
wykształcenia

oraz

ciągłego

doskonalenia

zawodowego

poprzez

uczestnictwo

w szkoleniach i kursach.

Piśmiennictwo
1.

Dziub J., Rozpoznawanie patologicznego stanu organizmu z zakresu odnawialnych
przyczyn

zatrzymania

krążenia,

Krakowska

Akademia

im.

Andrzeja

Frycza

Modrzewskiego. Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych, Kraków 2017.
2.

Widomska-Czekajska T., Internistyczna intensywna terapia i opieka pielęgniarska.
Podstawy teoretyczne i praktyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1984.

3.

Wrzosek K., Szczepańczyk E. (red.), Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, Wydawnictwo
CZELEJ, Warszawa 2007.

37

ZESZYTY NAUKOWE WSA w Łomży 76, s. 38-50
data przesłania 04.07.2019/ akceptacji artykułu 10.12.2019

Alicja Moczydłowska1,2, Ewa Perkowska3, Michalina Krzyżak3, Joanna Fiłon3
1

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

3

Uniwersytet Medyczny, WNoZ w Białymstoku

KONTROLA WEWNĘTRZNA JAKO ASPEKT PROFILAKTYKI
ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH
WEDŁUG WYMAGAŃ PRAWNYCH
INTERNAL CONTROL AS AN ASPECT OF PREVENTION OF
HOSPITAL INFECTION IN MEDICAL FACILITIES ACCORDING
TO LEGAL REQUIREMENTS

Streszczenie
Wstęp: Kierownicy podmiotów leczniczych zobowiązani są do przeprowadzania kontroli
wewnętrznej, dzięki wprowadzeniu aktów prawnych tj.: Ustawy z 5 grudnia 2008 roku
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z 27 maja 2010 roku w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości
prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu
się zakażeń i chorób zakaźnych – będącego podstawowym narzędziem w realizacji działań
zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych1.
Cel pracy: Omówienie obowiązujących przepisów prawnych, dotyczących warunków
prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń
i chorób zakaźnych.
Materiał i metoda: Przegląd literatury naukowej dostępnej w języku polskim oraz analizie
aktualnych aktów prawnych, związanych z obszarem kontroli wewnętrznej w zakresie
zapobiegania zakażeniom szpitalnym oraz chorób zakaźnych u ludzi.

1

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. nr
234 poz. 1570 z późn. zm.).
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Wyniki przeglądu: Przegląd literatury i aktualnych aktów prawnych nawiązujących do
kontroli wewnętrznej, ukazuje najistotniejsze elementy działania podmiotu leczniczego
z perspektywy jego funkcjonowania od wewnątrz w aspekcie profilaktyki zakażeń i chorób
zakaźnych. Kontrola wewnętrzna jest narzędziem dom oceny systemu i mechanizmów,
procedur i instrukcji, których celem nadrzędnym winno być uzyskanie informacji, czy
realizowane działania prowadzą do zamierzonego stopnia bezpieczeństwa placówki.
Wspomniane akta prawne wskazują wytyczne co do zakresu i sposobu prowadzenia kontroli
oraz konieczności jej dokumentowania.
Podsumowanie i wnioski: Kontrola wewnętrzna powinna stwierdzać prawidłowość
i skuteczność prowadzonych działań w zakresie profilaktyki zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi, eliminować braki i zapobiegać niewłaściwemu funkcjonowaniu podmiotu leczniczego
oraz mobilizować personel do zdobywania wiedzy, umiejętności - podnosząc świadomość
personelu podmiotu leczniczego, dzięki ustawicznej edukacji w oparciu o aktualną wiedzę
dotyczącą profilaktyki zakażeń.
Słowa

kluczowe:

kontrola

wewnętrzna,

zakażenia

szpitalne,

choroby

zakaźne,

dokumentowanie, podmiot leczniczy.
Summary
Introduction. The managers of medical entities are obliged to carry out internal control, thanks
to the introduction of legal acts, ie: Act of December 5, 2008 on preventing and combating
infections and infectious diseases in humans, and Regulation of the Minister of Health of May
27, 2010 on the scope, method and frequency conducting internal control in the area of
implementing measures to prevent the spread of infections and infectious diseases - which is
the basic tool in the implementation of measures to prevent the spread of infections and
contagious diseases.
Objective of the thesis. Discussion of applicable legal provisions regarding conditions of
internal control in the area of activities preventing the spread of infections and infectious
diseases.
Material and method. Review of scientific literature available in Polish and analysis of current
legal acts related to the internal control area in the prevention of hospital infections and
infectious diseases in humans
The results of the review. The review of literature and current legal acts referring to internal
control, shows the most important elements of the therapeutic entity from the perspective of its
functioning from the inside in the aspect of prevention of infections and infectious diseases.
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Internal control is a tool for assessing the system and mechanisms, procedures and instructions,
the overriding goal of which is to obtain information whether the implemented activities lead
to the intended degree of security of the facility. These legal documents indicate guidelines as
to the scope and manner of conducting controls and the need to document it.
Summary and Conclusions. Internal control should determine the correctness and
effectiveness of activities in the field of preventing infections and infectious diseases in humans,
eliminate deficiencies and prevent the malfunctioning of the healthcare entity and mobilize staff
to acquire knowledge and skills - raising the awareness of medical personnel, through
continuous education based on current knowledge concerning the prevention of infections.
Key words: internal control, nosocomial infections, infectious diseases, documentation,
medical entity.

Wstęp
Zakażenia szpitalne stanowią główny powód występowania chorób zakaźnych
w Polsce i na świecie. Mogą one dotyczyć pacjentów, jak również innych osób kontaktujących
się stale, okresowo lub sporadycznie ze środowiskiem szpitalnym. Profilaktyka zakażeń
w stałym dążeniu do minimalizacji zjawiska, należy do podstawowych obowiązków całego
personelu medycznego, oraz osób zarządzających w podmiotami leczniczymi 2.
Należy podkreślić, iż przestrzeganie i stosowanie obowiązujących standardów, zasad,
norm, procedur i instrukcji oraz przepisów prawnych to główne podstawy ograniczania liczby
zakażeń szpitalnych. Dodatkowym drogowskazem jest właściwy system nadzoru nad
zakażeniami, cechujący się:
- prostą umożliwiającą ograniczenie nakładów pracy i ponoszonych kosztów;
- elastycznością we wprowadzaniu w sposób elastyczny korekt i zmian podyktowanych
bieżącymi potrzebami;
-czułością umożliwiającą wykrywanie jak największej liczby zakażeń i przypadków
zachorowań na choroby zakaźne;
- możliwością uzyskania i poddania rzetelnej ocenie jakości danych

2

Dzierżanowska D, Jeljaszewicz J. Zakażenia Szpitalne. alfa-medica Press, Bielsko-Biała, 1999.
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- swoistością i jednoznacznością stosowanej terminologii oraz posiadania wykwalifikowanej
kadry 3.
Kontrola wewnętrzna stanowi uzupełnienie sytemu profilaktyki i zwalczania zakażeń
oraz chorób zakaźnych, będąc istotnym instrumentem w zarządzaniu ryzykiem w tym obszarze.
Zgodnie z Ustawą z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi, kierownicy podmiotów leczniczych oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych mają obowiązek prowadzenia kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji
działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych4.
Podstawowym

aktem

prawnym

określającym

zasady

prowadzenia

kontroli

wewnętrznej w placówkach służby zdrowia jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 maja
2010 roku w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej
w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych5.
Rozporządzenie to systematyzuje działania dotyczące prowadzonych zadań związanych
z szerzeniem się zakażeń i chorób zakaźnych.
Powyższe przedstawione regulacje prawne określają ramy działań i stanowią narzędzie
w sprawowaniu kontroli wewnętrznej w oparciu o aktualna wiedze medyczną. Jednak
wymagają one wiedzy, umiejętności i kompetencji od personelu medycznego oraz osób
kontrolujących.
Cel, przedmiot i metoda badań
Podstawą napisania pracy poglądowej było dokonanie przeglądu literatury naukowej
dostępnej w języku polskim oraz analizie aktualnych aktów prawnych związanych z obszarem
kontroli wewnętrznej, zapobiegania zakażeniom szpitalnym oraz chorób zakaźnych u ludzi.
Niniejszy przegląd zawiera wyłącznie te pozycje, dla których była możliwość sprawdzenia
wartości naukowej publikacji. W pracy uwzględniono aktualne uregulowania prawne, zakres,
sposób, częstotliwość, dokumentowanie, czas przechowywania oraz warunki udostępniania
dokumentacji związanej z tym zakresem.

3

Heczko
P.,Wójkowska-Mach
J.
Organizacja
nadzoru
nad
zakażeniami
szpitalnymi
w oddziałach szpitalnych. [w:] Zakażenia szpitalne na oddziałach zabiegowych. Bulanda M. (red.) Oficyna Nauk
Tekst, Kraków, 2008. s. 14.
4

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości
prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób
zakaźnych (Dz. U. nr 100 poz. 646).
5
Tamże.
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Wyniki badań
Kontrola jest pojęciem polegająca na sprawdzaniu realizacji i ocenie skuteczności
działań oraz porównaniu stanu faktycznego ze stanem wymaganym, zgodnie z podstawami
prawnymi, technicznymi, ekonomicznymi czy ówczesną wiedzą. Mając na celu usunięcie
wszelkich nieprawidłowości wpływa na zapewnienie wysokiej jakości usług, podnosząc
poziom bezpieczeństwa pacjentów korzystającym z usług medycznych.
Zatem, kontrola wewnętrzna - z definicji jest procesem ciągłym, wbudowanym
w działalność i charakter zakładu. Cechuje ją zgodność ze stanem faktycznym, rzetelność,
celowość, przejrzystość i jawność.
Należy podkreślić, iż ocena przeprowadzonej kontroli wewnętrznej winna mieć swoje
uzasadnienie, opierając się na ogólnodostępnych standardach i wytycznych ośrodków
referencyjnych, zasadach ówczesnej wiedzy medycznej, wytycznych Konsultantów Krajowych
z różnych dziedzin medycyny związanych z profilaktyką oraz zwalczaniem zakażeń i chorób
zakaźnych, opierając się o podstawy prawne6,7.
Kontrola wewnętrzna, poza sprawdzeniem poprawności działań wdrożonych procedur,
powinna potwierdzić, czy wdrożone rozwiązania w zakresie zapobiegania zakażeniom
i chorobom zakaźnym u ludzi prowadzą do zamierzonego celu – ograniczając lub zapobiegając
zakażeniom. Z pewnością jest ważnym narzędziem, za pomocą którego możliwe jest
przeprowadzenie oceny efektów działań i poprawności wdrożonych procedur i zasad
w podmiotach leczniczych. Jako główną ideą jest zapobieganie nieprawidłowościom
w funkcjonowaniu podmiotu leczniczego (szpitala, poradni, przychodni czy indywidualnej
praktyki medycznej), zmniejszając zagrożenia wynikające z wadliwego sprawowania
świadczeń

zdrowotnych.

Zatem,

wprowadzenie

kontroli

wewnętrznej

zwiększa

bezpieczeństwo pacjentów korzystających z różnej formy pomocy medycznej.8
Warunkiem potwierdzającym prawidłowe lub niewłaściwe prowadzenie działań
profilaktycznych w kierunku występowania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi jest

6

Dokumentowanie kontroli wewnętrznej w obszarze profilaktyki zakażeń szpitalnych, Polskie Stowarzyszenie
Pielęgniarek Epidemiologicznych, materiały szkoleniowe, Katowice, 2013, zeszyt XII, s. 6-9.
7
Grzesiowski P. Kontrola zarządcza a kontrola wewnętrzna w szpitalu – interpretacja nowych aktów prawnych.
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa 2010; 3–4(40): 52–68.
8
Tymoczko A. Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie kontroli wewnętrznej systemów zapobiegania
zakażeniom szpitalnym w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa
2010; 3–4(44): 26–29.
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sprawowanie ciągłego nadzoru nad personelem, jego działaniami zawodowymi oraz dokładne
dokumentowanie zaobserwowanych spostrzeżeń i wniosków z wizytacji kontrolnych.
Zakres i sposób prowadzenia kontroli wewnętrznej
Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu,
sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań
zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. nr 100 poz. 646), kontrola
wewnętrzna obejmuje ocenę poprawności i skuteczności działań w zakresie:
1. ocenę ryzyka wystąpienia zakażenia związanego z wykonywaniem świadczeń
zdrowotnych;
2. monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w zakresie wykonywanych świadczeń;
3. opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom
i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym
dekontaminacji;
4. stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej w celu zapobieżenia
przeniesieniu na inne osoby biologicznych czynników chorobotwórczych;
5. wykonywanie badań laboratoryjnych;
6. analizę lokalnej sytuacji epidemiologicznej w celu optymalizacji profilaktyki i terapii
antybiotykowej;
7. prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji działań9.
Kontrola wewnętrzna ma ocenić, czy w danym zakładzie realizowane są działania
zapobiegające szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz dokonać oceny ryzyka zakażeń
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych10.
Pierwszym istotnym działaniem jest ocena ryzyka wystąpienia zakażenia będącego
w

związku

z

świadczeniem

usług

medycznych

(leczniczych,

diagnostycznych,

pielęgnacyjnych). Etap ten wymaga zbadania i wyszukania ewentualnych czynników, które
mogą mieć negatywny wpływ na poziom i bezpieczeństwo epidemiczne pacjenta. Analiza tego
ryzyka winna uwzględniać wzrost wystąpienia prawdopodobnego zakażenia, możliwości
modyfikacji

czynników

ryzyka,

celem ich

uniknięcia

(jeżeli

to możliwe), oraz

zminimalizowanie ich wystąpienia w przypadku braku ich całkowitego wyeliminowania.
9

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości
prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób
zakaźnych (Dz. U. nr 100 poz. 646).
10
Brońska K. Kontrola wewnętrzna w podmiotach leczniczych (w:) Teczka procedur higieniczno-sanitarnych,
2013, rozdz. 10, s. 1-16.

43

W przypadku świadczeniodawców następstwem tej oceny winno być stworzenie
stosownych procedur/standardów, które będą opisywać przyjęty w zakładzie sposób
zapobiegania wystąpienia zakażeń czy chorób zakaźnych. Istotny jest zakres i profil
działalności podmiotu, który bezpośrednio wpływa na zakres i rodzaj tworzonych dokumentów
(procedur) będących w ścisłym związku z aktualną wiedzą medyczną11,12, 13.
Zakres oceny ryzyka z działań personelu winien stanowić następujące elementy, jak:
znajomość przez personel posiadanych przez zakład procedur, wiedzę, umiejętności
i kwalifikacje personelu, ich doświadczenie zawodowe, udział w systematycznych szkoleniach
z zakresu profilaktyki zakażeń szpitalnych oraz sposób dokumentowania prowadzonych w tym
zakresie działań14,15. Nie należy pominąć oceny i przeprowadzenia analizy ryzyka będącego
w bezpośrednim związku ze środowiskiem udzielania świadczeń zdrowotnych. Do elementów
środowiskowych zaliczamy: ilość i rodzaj stosowanego sprzętu (wielorazowy, jednorazowy),
sposób przeprowadzona zabiegów dekontaminacyjnych sprzętu i środowiska (pomieszczeń
zakładu), stosowanie bielizny barierowej, postępowania z odpadami (ich segregacji
i przechowywania), sterylizacji i używania stosownej jakości wody, przeglądu urządzeń
klimatyzacyjnych i sprzętu medycznego, dbanie o czystość powietrza (np. sal zabiegowych,
operacyjnych), stosowania rękawic w stosunku do udzielanych świadczeń, dostępności
i rodzajów posiadanych procedur w podmiocie leczniczym oraz innych wariantów mających
związek z profilaktyką zakażeń16.
Kolejnym bardzo ważnym punktem w kontroli wewnętrznej wskazanym w w/w
rozporządzeniu jest monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń związanych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości
prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób
zakaźnych (Dz. U. nr 100 poz. 646).
12
Mnich J. Audyt i kontrola wewnętrzna – w placówce czy niezależnie? http://medicalonline.pl/a2833-audyti-kontrola-wewnetrzna--w-placowce-czy niezaleznie?.html (dostęp z dnia 21.03.2018 r.).
13
Olszak-Momot W., Jurkiewicz A. Kontrola wewnętrzna działa zapobiegających szerzeniu się zakażeń
i chorób zakaźnych w podmiotach leczniczych w świetle obowiązujących aktów prawnych. Medycyna Ogólna
i Nauki o Zdrowiu, 2015, tom 21, nr 2, s. 142-145.
14
Grzesiowski P. Kontrola zarządcza a kontrola wewnętrzna w szpitalu – interpretacja nowych aktów prawnych.
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa 2010; 3–4(40): 52–68.
15
Brońska K. Kontrola wewnętrzna w podmiotach leczniczych (w:) Teczka procedur higieniczno-sanitarnych,
2013, rozdz. 10, s. 1-16.
16
Tamże.
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z udzielaniem świadczeń zdrowotnych17,18,19,20. Metoda monitorowania jest ściśle uzależniona
od profilu i specyfiki danego podmiotu, liczby pracującego personelu i ich możliwości. Bez
wątpienia, ma na celu ustalenie wskaźnika zakażeń szpitalnych i pozaszpitalnych, rejestrowania
patogenów

alarmowych

procedur/standardów

i

występujących

medycznych

na

zakażeń,

występowanie

oceny
zakażeń,

wpływu

posiadanych

identyfikacji

ognisk

epidemicznych, ocenie procedur i ich związku z identyfikacją narażenia pacjentów na
możliwość wystąpienia zakażenia oraz prowadzonej edukacji personelu pracującego w tym
zakresie. W jednostkach, w których funkcjonuje Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych,
przypisuje się mu dodatkowo nadzór nad higiena rąk personelu, procesami sterylizacji
i dezynfekcji, monitorowaniem stosowania leków przeciwzapalnych, przeciwzakaźnych,
koordynowaniem działań nad ich poprawnością stosowania, oceną produktów/procesów i ich
stanu (np. stanu narzędzi, procesów dekontaminacyjnych, higieny pomieszczeń), czy stanu
zdrowia personelu (np. czy u personelu nie występują zmiany skórne mogące być przyczyną
zakażeń, urazy czy zranienia – jako wrota wtargnięcia patogenu itp…), wymogami
ustawowymi i posiadanych systemów jakości (ISO, standardami akredytacyjnymi21,22.
W obszarze wskazanych w w/w rozporządzeniu dotyczącym opracowania, wdrożenia
i nadzoru nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym dekontaminacji - ułatwiającym elementem
kontroli jest stworzenie arkuszy kontrolnych, pozwalających na bezstronną ocenę
przeprowadzonej kontroli wewnętrznej. Zakres tych procedur winien obejmować:
- procedury dekontaminacji skóry i błon śluzowych lub tkanek;
- procedury dekontaminacji wyrobów medycznych, powierzchni pomieszczeń i urządzeń;
- procedury izolacji chorych zakaźnie i zakażonych;
- procedury postępowania poekspozycyjnego w przypadku kontaktu z materiałem
biologicznym;
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. nr
234 poz. 1570 z późn. zm.).
18
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości
prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób
zakaźnych (Dz. U. nr 100 poz. 646).
19
Tamże.
20
Olszak-Momot W., Jurkiewicz A. Kontrola wewnętrzna działa zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób
zakaźnych w podmiotach leczniczych w świetle obowiązujących aktów prawnych. Medycyna Ogólna i Nauki
o Zdrowiu, 2015, tom 21, nr 2, s. 142-145.
21
Olszak-Momot W., Jurkiewicz A. Kontrola wewnętrzna działa zapobiegających szerzeniu się zakażeń
i chorób zakaźnych w podmiotach leczniczych w świetle obowiązujących aktów prawnych. Medycyna Ogólna
i Nauki o Zdrowiu, 2015, tom 21, nr 2, s. 142-145.
22
Krajewska D. Kontrola wewnętrzna elementem zintegrowanego programu poprawy bezpieczeństwa pacjentów.
Pielęgniarka Epidemiologiczna 2012; 1(48): 40–41.
17
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- procedury pobierania materiału do badań laboratoryjnych, warunki transportu i postępowania
z odpadami laboratoryjnymi;
- procedury postępowania z odpadami;
- dokumentacja nadzoru nad prawidłowością wdrożenia i przestrzegania procedur;
- rejestry procesów dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i sprzętu;
- karty pomiarów temperatury w lodówkach, właściwe przechowywanie leków;
- dokumentacja pracy personelu odpowiedzialnego za czystość w zakładzie23,24.
Przy opracowywaniu instrukcji i procedur przepisy dają ogólny zarys, tak więc przy
opracowywaniu merytorycznej ich zawartości zawsze należy kierować się aktualna wiedzą
medyczną, rekomendacjami i wytycznymi konsultantów medycznych25,26.
Podczas kontroli wewnętrznej należy ocenić obszar dotyczący stosowanie środków
ochrony indywidualnej i zbiorowej. W ramach tej oceny uwzględnia się wykonanie
obowiązków pracodawcy, co do stworzenia warunków i zastosowanych środków wobec
pracowników, by uchronić ich przed zagrożeniem spowodowanym przez szkodliwe czynniki
biologiczne. Działania zakładu w tym zakresie uwzględniają:
- wyposażenie pracownika w środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, odpowiedniej jakości
co do zagrożenia z wyraźnym oznakowaniem miejsc ewentualnego zagrożenia;
-zapewnienia pracownikom warunków do spożywania posiłków w wydzielonych bezpiecznych
pomieszczeniach;
- zapewnienia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, jak i środków higieny osobistej
z możliwością odkażania skóry lub błon śluzowych;
- opracowania i umożliwienia stosowania odpowiednich procedur;
- ustawicznego szkolenia z celem podniesienia świadomości i wiedzy personelu z zakresu
profilaktyki zakażeń.27,28
23

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości
prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób
zakaźnych (Dz. U. nr 100 poz. 646).
24
Brońska K. Kontrola wewnętrzna w podmiotach leczniczych (w:) Teczka procedur higieniczno-sanitarnych,
2013, rozdz. 10, s. 1-16.
25
Olszak-Momot W., Jurkiewicz A. Kontrola wewnętrzna działa zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób
zakaźnych w podmiotach leczniczych w świetle obowiązujących aktów prawnych. Medycyna Ogólna i Nauki
o Zdrowiu, 2015, tom 21, nr 2, s. 142-145.
26
Godlewska K. Procedury higieny w placówkach medycznych http:// www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj//artykul/procedury-higieny-w-placowkach-medycznych (dostęp z dnia 01.04.2018 r.).
27
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości
prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób
zakaźnych (Dz. U. nr 100 poz. 646).
28
Olszak-Momot W., Jurkiewicz A. Kontrola wewnętrzna działa zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób
zakaźnych w podmiotach leczniczych w świetle obowiązujących aktów prawnych. Medycyna Ogólna i Nauki
o Zdrowiu, 2015, tom 21, nr 2, s. 142-145.
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Aspekt kontroli wewnętrznej w zakresie stosowania środków ochrony powinien
uwzględniać ilość i rodzaj wykonywanych świadczeń, dostępność do odzieży ochronnej, jej
usytuowanie, spełnienie wymagań stosowanej odzieży oraz liczbę wykonanych szczepień
ochronnych wśród personelu mającego kontakt z czynnikami biologicznymi.29,30,31
Prowadząc analizę wykonywanie badań laboratoryjnych i analizę lokalnej sytuacji
epidemiologicznej w celu optymalizacji profilaktyki i terapii antybiotykowej można zauważyć
dbałość o bezpieczeństwo pacjenta i personelu na wielu poziomach. Szczegółowej analizie
podlega nie tylko ilość wykonywanych badań laboratoryjnych, jak i wskazania do ich
wykonania oraz sposób wdrażania leczenia przeciwdrobnoustrojowego (antybiotykoterapia).
Ocena sytuacji epidemiologicznej dokonywana systematycznie przy pomocy tzw. „map
epidemicznych”

jest

podstawą

oceny

narastania

lekooporności

drobnoustrojów

w poszczególnych oddziałach szpitalnych, poradniach, czy podmiotach leczniczych. Jednak
brak jednolitych regulacji prawnych, pomimo wytycznych i rekomendacji naukowych może
utrudniać tą sytuację.32,33,34,35
Odpowiedzialność za kontrolę wewnętrzną zgodnie z rozporządzeniem ponoszą
kierownicy podmiotów leczniczych. W warunkach szpitalnych nadzór w ramach kontroli
wewnętrznej zazwyczaj przypada dla Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Według
art. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 maja 2010 roku w sprawie zakresu, sposobu
i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań
zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, kontrola wewnętrzna powinna być
prowadzona okresowo, nie rzadziej niż co 6 miesięcy. W przypadku stwierdzenia
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nieprawidłowości, powtórną kontrolę przeprowadza się nie później niż w terminie 3 miesięcy
od dnia przekazania raportu.36,37
Prawidłowo przeprowadzona kontrola winna ukazać istotne zagrożenia i wskazać na ich
przyczynę niepowodzeń. Zgodnie z prawem musi być przeprowadzana w miejscu świadczenia
usług medycznych oraz w godzinach pracy. Całość kontroli powinna uwzględniać cel i zakres
kontroli, imiona i nazwiska osób uczestniczących w kontroli, datę przeprowadzenia kontroli,
opis stanu faktycznego, stwierdzone nieprawidłowości oraz zalecenia pokontrolne. Raporty
z kontroli zgodnie z w/cyt. rozporządzeniem muszą być przechowywać przez okres 10 lat.38,39
Poza kontrolą wewnątrzzakładową, organem zewnętrznym kontrolującym w tym
zakresie jest Państwowy Inspektor Sanitarny. O tym świadczy zapis zawarty w ustawie – cyt.
Art. 13 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi stanowi, iż
realizacja działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz prowadzenie
dokumentacji tych działań, w tym wyniki kontroli wewnętrznej, podlegają kontroli organów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej40. Pracownicy PIS sprawdzają w/w zagadnienia zawarte
w kontroli wewnętrznej podmiotu leczniczego oraz :
- zakres opracowanych procedur/instrukcji;
- harmonogram i liczbę przeprowadzonych kontroli wewnętrznych;
- zatwierdzenie raportów z kontroli;
- elementy zawarte w raportach jak: cel i zakres kontroli, datę, opis stanu faktycznego,
informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach, zalecenia z terminami ich wykonania;
- zastosowane działania naprawcze, częstotliwość kontroli;
- zabezpieczenie dokumentacji przed dostępem osób niepowołanych.41,42,43

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości
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Dokumentacja z tych działań może być prowadzona zarówno w formie papierowej jak
i elektronicznej. Dokumentacja medyczna ma szczególnie istotne znaczenie jako materiał
dowodowy w postępowaniu sądowym. W Polsce nadal często jej jakość jest na
niedostatecznym poziomie, stanowiąc zbyt ogólne dane.44
Zdaniem Grzesiowskiego P., wg większości biegłych, niezwalidowane wyniki
monitorowania, będą dowodem na bierność zakładu w zakresie profilaktyki zakażeń, a nie
dowodem na doskonałość jego funkcjonowania. Jednak świadczenie usług zdrowotnych, bez
względu na miejsce i rodzaj wykonywanych działalności medycznej, wiąże się z ryzykiem
działań niepożądanych, a brak kontroli wewnętrznej w zakresie prewencji zakażeń jest
sprzeczne z prawem.45
Dokumentowanie kontroli wewnętrznej winno odbywać się niezwłocznie po jej
zrealizowaniu, uwzględniając wszystkie czynności i zdarzenia, które maja istotne znaczenia dla
oceny działań w zakresie zapobiegania powstaniu zakażeń związanych z udzielaniem
świadczeń. Dokumentację należy przechowywać w siedzibie podmiotu leczniczego. Podlega
ona archiwizacji wg tych samych zasad, co pozostała dokumentacja medyczna.46,47,48,49
Udostępnianie dokumentacji z działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób
zakaźnych może być praktykowane w formie odpisów i kopii za poświadczeniem cyt „Za
zgodność z oryginałem”. Jej udostępnienie może nastąpić po uprzednim dostarczeniu
stosowanego upoważnienia przez osobę posiadającą uprawnienia do przeprowadzenia
czynności kontrolnych z podmiocie leczniczym. W pozostałych sytuacjach po wyrażeniu zgody
na piśmie przez Kierownika podmiotu leczniczego.50,51
Grzesiowski podkreśla, cyt. ” iż prowadzenie kontroli wewnętrznej przez podmioty
lecznicze jest coraz częściej przedmiotem zainteresowania wielu instytucji zewnętrznych, m.in.
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mediów, organów założycielskich, rejestrowych, NFZ, ubezpieczycieli, komisji orzekania
o zdarzeniach medycznych, a wreszcie prokuratury i sądów”.

Wnioski i podsumowanie
Dokonany przegląd literatury i podstaw prawnych wskazuje, iż kontrola wewnętrzna powinna:
1.

stwierdzać prawidłowość i skuteczność prowadzonych działań w zakresie profilaktyki
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

2.

eliminować niedociągnięcia i zapobiegać niewłaściwemu funkcjonowaniu podmiotu
leczniczego w aspekcie zapobiegania zakażeniom podczas udzielania świadczeń;

3.

mobilizować personel do zdobywania wiedzy, umiejętności i podnoszenia świadomości
personelu pracujące w podmiocie leczniczym, poprzez ciągłą edukację z zakresu
profilaktyki zakażeń - w oparciu o aktualną wiedzę.
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POZIOM WIEDZY PACJENTOW NA TEMAT KOLONOSKOPII W
PROFILAKTYCE RAKA JELITA GRUBEGO

THE LEVEL OF PATIENT`S KNOWLEDGE ABOUT COLONOSCOPY
IN THE PREVENTION OF COLORECTAL CANCER

Streszczenie
Wstęp: Aby zwiększyć świadomość społeczeństwa dotyczącą ryzyka zachorowania na
choroby nowotworowe oraz zapobiegania tym schorzeniom, tworzone są programy obejmujące
swym zakresem wiele osób. Edukacja dotycząca profilaktyki jelita grubego jest bardzo
potrzebna, dzięki niej zwiększeniu ulega poziom wiedzy społeczeństwa dotyczący czynników
ryzyka i objawów, a to wpływa na podejmowanie działań, które zmierzają do unikania bądź
eliminacji szkodliwych czynników.
Cel pracy: Ocena wiedzy pacjentów na temat kolonoskopii w profilaktyce raka jelita grubego.
Metoda badań: Badania przeprowadzono w pracowni endoskopowej Mazowieckiego Szpitala
Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Narzędziem badawczym
zastosowanym w pracy był autorski kwestionariusz ankiety składający się z 25 pytań i 3 pytań
dotyczących danych społeczno-demograficznych respondentów.
Wyniki badań: W badaniu udział wzięło 110 osób z czego większość stanowiły kobiety –
68,1%. Osoby pomiędzy 51, a 60 rokiem życia stanowiły największą grupę – 32,72%. 22,72%
badanych zadeklarowało przedział wiekowy 31-40 lat, niewiele mniej respondentów 21,81%
określiło swój wiek pomiędzy 41, a 50 lat. Większość badanych wskazała, że posiada
wykształcenie średnie – 57,27%. Co piąta badana osoba podała, że posiada wykształcenie
wyższe – 20%.
Dyskusja: 37,3% ankietowanych twierdzi, że kolonoskopia to badanie profilaktyczne.
Natomiast w badaniach Jurczaka i wsp. nieco więcej respondentów (52,52%), stwierdziła, że
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badanie kolonoskopowe ma charakter profilaktyczny. Również w badaniach Homy i wsp.
najczęstszy powód poddania się kolonoskopii stanowiły działania profilaktyczne. W badaniach
własnych zbadano poziom wiedzy pacjentów na temat diagnostyki raka jelita grubego.
Wnioski: Ankietowani pacjenci najczęściej czerpali wiedzę na temat raka jelita grubego
z Internetu (73,6%). Również znaczna część ankietowanych pogłębiała wiedzę w tym zakresie
u lekarza (63,6%). Natomiast dużo mniej respondentów jako źródło wiedzy na temat raka jelita
grubego wskazało pielęgniarkę (31,81%). Większość ankietowanych osób (57,3%)
deklarowała, że zna czynniki ryzyka raka jelita grubego. Natomiast 42,7% respondentów
przyznało, iż nie posiada wiedzy w tym zakresie.
Słowa kluczowe: Rak jelita grubego, kolonoskopia, badania przesiewowe.

Summary
Introduction: To increase public awareness of the risk of cancer and to prevent these diseases,
programs covering many people are being developed. Education about colon prophylaxis is
very much needed, thanks to it, the level of public knowledge about risk factors and symptoms
is increased, and this affects taking actions that aim at avoiding or eliminating harmful factors.
Aim of the study: To assess patients' knowledge about colonoscopy in the prevention of
colorectal cancer.
Test method: The research was carried out in the endoscopic laboratory of the Mazowiecki
Specialist Hospital dr Józefa Psarski in Ostrołęka. The research tool used in the work was the
author's questionnaire consisting of 25 questions and 3 questions about socio-demographic data
of respondents.
Research results: The study was attended by 110 people, of which the majority were women
- 68.1%. Persons between 51 and 60 were the largest group - 32.72%. 22.72% of respondents
declared the age range 31-40 years, few less respondents 21.81% determined their age between
41 and 50 years. Most of the respondents indicated that they had secondary education - 57.27%.
Every fifth respondent reported that he had a university degree - 20%.
Discussion: 37.3% of respondents claim that the colonoscopy is a prophylactic examination.
However, in the studies of Jurczak et al., slightly more respondents (52.52%) stated that the
colonoscopic examination is of a preventive nature. Also in Homy et al. studies, the most
common reason for colonoscopy was prophylactic. The authors 'own research examined the
level of patients' knowledge on the diagnosis of colorectal cancer.
Conclusions: Patients surveyed most often learned about colon cancer from the Internet
(73.6%). Also, a significant part of the respondents increased the knowledge in this field at the
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doctor (63.6%). However, a lot less respondents indicated a nurse as a source of knowledge
about colorectal cancer (31.81%). The majority of respondents (57.3%) declared that they knew
risk factors for colorectal cancer. On the other hand, 42.7% of the respondents admitted that
they did not have knowledge in this area.
Key words: Colon cancer, colonoscopy, screening.
Wstęp
Rak jelita grubego zaliczany jest do jednego z najczęściej występujących nowotworów
złośliwych. I zaliczany jest do chorób XXI wieku. W 2012 roku w Polsce częstość
występowania raka jelita grubego wyniosła 13%. Nowotwory jelita grubego stanowią
w naszym kraju trzeci najczęściej występujący nowotwór u mężczyzn i u kobiet1. Aby
zwiększyć świadomość społeczeństwa dotyczącą ryzyka zachorowania na choroby
nowotworowe oraz zapobiegania tym schorzeniom, tworzone są programy obejmujące swym
zakresem wiele osób. Edukacja dotycząca profilaktyki jelita grubego jest bardzo potrzebna,
dzięki niej zwiększeniu ulega poziom wiedzy społeczeństwa dotyczący czynników ryzyka
i objawów, a to wpływa na podejmowanie działań, które zmierzają do unikania bądź eliminacji
szkodliwych czynników2.
Pracując na co dzień w pracowni endoskopowej można zaobserwować duży deficyt
wiedzy wśród pacjentów na temat badania kolonoskopii. Społeczeństwo w większości nie zdaje
sobie sprawy z możliwości skorzystania z bezpłatnych badaniach skryningowych, które
niejednokrotnie mogą uratować życie.
Najwyższa zachorowalność na nowotwory jelita grubego obecnie występuje
w Australii, Nowej Zelandii, Ameryce Północnej oraz w Europie, z kolei najrzadziej nowotwór
ten ma możliwość rozwoju u mieszkańców Afryki i Południowo-Środkowej Azji3.
Kolonoskopia pozwala na dokonanie pełnej oceny jelita grubego, zapewnia możliwość
usunięcia ewentualnych polipów i pobrania wycinków do badań histopatologicznych z miejsc,
które są podejrzane o nowotworzenie. Poziom wiedzy na temat raka jelita grubego ma ogromne
znaczenie dla wykrywania oraz procesu leczenia tej jednostki chorobowej. Przede wszystkim
działania dotyczące edukacji powinny być ukierunkowane na osoby znajdujące się w grupie
ryzyka tego nowotworu czyli: z obciążeniami genetycznymi, po ukończeniu 50 r.ż, palące
tytoń, stosujące nieprawidłową dietę, reprezentujące małą aktywność fizyczną, a także
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nadużywające alkoholu. Społeczeństwo należy zachęcać do przełamania wstydu i lęku przed
badaniami profilaktycznymi.
Badania

Bazyliańskiego

i

wsp.,

które

dotyczyły

zadowolenia

pacjentów

z profilaktycznej kolonoskopii wskazują na konieczność poświęcania dużej uwagi
instruktażowi odnoszącemu się do właściwego przygotowywania jelita grubego do tej
procedury4. Autonomia to jedno z fundamentalnych praw każdego człowieka, które trzeba
bezwzględnie szanować, nawet jeżeli jej konsekwencja to decyzje niewpływające w pozytywny
sposób na zdrowie. Pielęgniarka poprzez edukację może oddziaływać na autonomię pacjenta
i na podejmowane przez niego decyzje. Z uwagi na to pielęgniarka musi mieć wiedzę kliniczną
posiadać zdolności komunikacji interpersonalnej5. Odrębne, nie mniej istotne zagadnienie
dotyczy poszanowania intymności podczas przygotowania pacjenta do badania, a także
w trakcie jego przeprowadzania. Jest to aspekt wzbudzający największą obawę wśród
badanych, co potwierdzają badania przeprowadzone przez Moczydłowską i wsp.6.
Rak jelita grubego u większości chorych jest nowotworem promienioopornym. Dlatego
napromienianie nie jest zasadniczą metodą postępowania, ale pełni głównie rolę uzupełniającą
leczenia chirurgicznego u chorych na rak odbytnicy. U pacjentów chorych na raka okrężnicy
zoperowanych radykalnie radioterapia nie ma zastosowania. W ciągu ostatnich lat zmieniła się
kolejność postępowania wśród chorych na raka odbytnicy – z dawniej zalecanej pooperacyjnej
radioterapii na przedoperacyjną radioterapią. Po wprowadzeniu chirurgicznej techniki
całkowitego wycięcia mezorektum, nawroty miejscowe uległy zmniejszeniu o połowę.
Zmniejszeniu uległo zatem znaczenie przedoperacyjnej radioterapii chorych na resekcyjnego
raka odbytnicy, a wskazania do niej są przedmiotem licznych kontrowersji. Panuje jednak
zgodna opinia wśród badaczy, iż napromienianie nie jest potrzebne u pacjentów z dolną granicą
guza usytuowaną 10 -12 cm powyżej brzegu odbytu i u większości osób z rakiem ograniczonym
do ściany jelita bez występowania przerzutów do regionalnych węzłów chłonny. Natomiast
radiochemioterapia przedoperacyjna jest wskazana u pacjentów z rakiem nieoperacyjnym,
zdefiniowanym jako guz, który przylega do narządów lub sąsiedzkich struktur albo je
naciekający, lub w sytuacji kiedy badanie KT lub MR miednicy wskazuje jednoznacznie na
zajęcie powięzi mezorektum. U pacjentów po pełnościennym miejscowym wycięciu guza
z

niekorzystnymi

czynnikami

rokowniczymi

rozważać

można

radiochemioterapię

pooperacyjną jako alternatywne leczenie do konwersji do radykalnej resekcji. Przedoperacyjna
D. Bazaliński, D. Kaczmarska, Z. Chmiel i wsp., Determinanty warunkujące satysfakcję z profilaktycznej
endoskopii jelita grubego, Nowa Med. 2011;3, s. 48.
5
P. Zurzycka, Informowanie pacjenta o podejmowanych działaniach elementem świadomej zgody. Probl Piel.
2014;22,1, s. 116.
6
A. Moczydłowska, E. Krajewska-Kułak, M. Kózka i wsp., Oczekiwania chorych wobec personelu medycznego.
Procedury Piel. 2014;22,4, s. 466–470.medycznego, Procedury Piel. 2014;22,4, s. 469..
4
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radiochemioterapia i wycięcie miejscowe można rozważać u pacjentów w podeszłym wieku
z promienioczułym guzem o zaawansowaniu T1-3N0 i wielkości do 3 cm7.
Cel, przedmiot i metoda badań
Celem głównym niniejszej pracy jest ocena wiedzy pacjentów na temat kolonoskopii
w profilaktyce raka jelita grubego.
W pracy wyłoniono cele szczegółowe, dotyczące znajomości czynniki ryzyka, czy
objawów, powstania raka jelita grubego, wiedzy na temat przygotowania się do badań
endoskopowych oraz źródeł zdobywania wiedzy przez potencjalnych pacjentów na temat raka
jelita grubego?
Badania przeprowadzono metoda sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym
zastosowanym w pracy był autorski kwestionariusz ankiety.
Badania własne dotyczące wiedzy pacjentów na temat kolonoskopii w profilaktyce raka
jelita grubego przeprowadzono wśród 110 pacjentów pracowni endoskopowej Mazowieckim
Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Na przeprowadzenie badań
uzyskano zgodę Dyrekcji placówki.
Wyniki badań
W badaniu udział wzięło 110 osób z czego większość stanowiły kobiety – 68,1%.
Struktura wieku badanych była zróżnicowana. Osoby pomiędzy 51, a 60 rokiem życia
stanowiły największą grupę – 32,72%. Większość badanych wskazała, że posiada
wykształcenie średnie – 57,27%, zaś pozostali wykształcenie wyższe – 20%.
Zdecydowana większość badanych osób zadeklarowała, że wie czym jest rak jelita
grubego (73,7%).
Ponad połowa badanych (52,7%) znała objawy, które mogą świadczyć o występowaniu
raka jelita grubego, a jako objaw sygnalizujący raka jelita grubego wskazywali nagłą
„nieuzasadnioną zmianę masę ciała”- 63,6%, oraz „krew w stolcu” – 52,7%, czy ból brzucha,
„anemię -55,4%. Zdecydowanie rzadziej ankietowani postrzegali: zaparcia – 7,3% i biegunki –
4,5% jako objaw jelita grubego. Natomiast co trzeci ankietowany (38,8%) objawów raka jelita
grubego upatrywał w uorczywym poceniu się.

7

Bujko, Radioterapia u chorych na raka jelita grubego, Gastroenterologia Kliniczna 2013, 5 (4), s. 162.
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63,63%

62,72%
55,45%

52,72%

31,81%
20,90%
7,27%

4,54%

Rycina 1. Objawy raka jelita grubego według ankietowanych.
Źródło: badania własne.
Figure 1. Symptoms of colorectal cancer according to respondents.
Source: Own study.

Ponad połowa badanych (57,3%) deklarowała znajomość czynniki ryzyka raka jelita
grubego, twierdząc o posiadaniu wiedzy (42,7%). Zdaniem ponad połowy badanych (58,2%)
wiek stanowił czynnik zwiększający ryzyko zachorowania na raka jelita grubego. Na zbliżonym
poziomie procentowym badanych (46,7%) polipy jelita grubego stanowili czynnik
zwiększający ryzyko zachorowania na omawiany nowotwór.
Do czynników ryzyka predysponujących do wystąpienia raka jelita grubego
ankietowani najczęściej wskazywali (77,3%) „otyłość, polipowatość jelit, nadużywanie
alkoholu”. Dane ukazuje Ryc. 2.

77,27%

4,54%

3,63%

14,54%

palenie tytoniu,
otyłość, polipowatość
niska aktywność
prawidłowy wskaźnik
hemoroidy, prawidłowy jelit, nadużywanie fizyczna, zbilansowana
BMI, obciążenie
wskaźnik BMI
alkoholu
dieta, nadwaga
genetyczne,
spożywanie warzyw
Rycina 2. Czynniki ryzyka raka jelita grubego według ankietowanych.
Źródło: badania własne.
Figure 2. Risk factors for colorectal cancer according to respondents.
Source: Own study
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Według zdecydowanej większości ankietowanych (80,9%) zdrowy styl życia obniżał
ryzyko wystąpienia raka jelita grubego, jednak (52,7%) metoda leczenia raka jelita grubego
była zależna od stopnia jego zaawansowania
Ponad ¾ badanych respondentów (81,8%) postrzegała kolonoskopię, jako badanie
diagnozujące raka jelita grubego.

81,81%
53,63%

50,90%

45,45%
3,63%

1,81%

12,72%

Rycina 3. Badania diagnozujące raka jelita grubego według ankietowanych.
Źródło: badania własne.
Figure 3. Diagnosis tests of colorectal cancer according to respondents.
Source: Own study

Na zbliżonym poziomie badanych (80,9%) byli oni zdania, iż zarówno chemioterapia,
radioterapia jak i wycięcie guza miało ogromne zastosowanie w leczeniu tego typu nowotworu.
Dane obrazuje Ryc. 4.

4,5%
10,9%
3,6%

80,9%

chemioterapia

wycięcie guza

radioterapia

Rycina 4. Najczęstsze metody leczenia raka jelita grubego.
Źródło: badania własne.
Figure 4. The most common methods of treating colorectal cancer.
Source: Own study
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wszystkie w/w

Ankietowani pacjenci najczęściej czerpali swoją wiedzę na temat raka jelita grubego
z Internetu (73,6%). Znaczna część ankietowanych pogłębia wiedzę w tym zakresie podczas
wizyty lekarskiej (63,6%), jak i od pielęgniarki (31,81%). Dane przedstawia Ryc. 5.

73,63%
63,63%

43,63%
34,54%

31,81%
13,63%

5,45%
TV

internet

radio

znajoi

lekarz

pielęgniarka nie zgłębam
wiedzy w
tym zakresie

Rycina 5. Źródła czerpania wiedzy na temat raka jelita grubego przez ankietowanych.
Źródło: badania własne.
Figure 5. Sources of learning about colorectal cancer by respondents.
Source: Own study

Zadawalający jest fakt, że ponad połowa badanych osób (61,8%) miała wykonanie badanie
kolonoskopowe jelita grubego i była przekonana o konieczności specjalnego przygotowania się
do badania (91.8%). Prawie ¾ badanych (71,8%) nie słyszało o badaniach przesiewowych
w kierunku jelita grubego i nie brała udziału w badaniach przesiewowych w kierunku raka
jelita grubego (72,7%). Zdaniem większości ankietowanych badanie kolonoskopowe wykonuje
się w celu diagnostycznym (46,9%) czy profilaktycznym (34%). Szczegółowe dane ukazuje
Ryc. 6.

9,6%
9,6%

34,0%

46,9%

profilaktyka

diagnostyka

cel terapeutyczny

Rycina 6. Cel badania kolonoskopii według respondentów.
Źródło: badania własne.
Figure 6. Aim of colonoscopy study according to respondents.
Source: Own study
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nie wiem

Jednak większość badanych pacjentów (55,5%) uważa, że wykonywanie badania
kolonoskopowego może zapobiegać wystąpieniu raka jelita grubego i poleciłaby wykonanie
kolonoskopii osobie znajomej lub komuś z rodziny (77,3%).

Wnioski i podsumowanie
Przeprowadzone badania pozwoliły na opracowanie następujących wyników:
1.

Zdecydowana większość badanych osób zadeklarowała, że wie jaką chorobą jest rak jelita
grubego (73,7%). Również większość ankietowanych osób deklarowała znajomość
czynników ryzyka raka jelita grubego (57,3%) oraz objawy tej choroby (52,3%). Ponad
połowa badanych osób (58,2%) twierdzi, że wiek stanowi czynnik zwiększający ryzyko
zachorowania na raka jelita grubego. Według zdecydowanej większości ankietowanych
(80,9%) zdrowy styl życia obniża ryzyko wystąpienia raka jelita grubego.

2.

Znacznej grupie badanych znany był termin „kolonoskopii” (86,4%), oraz sposób
przygotowania się do kolonoskopii (73,6%). Nieco ponad połowa badanych osób (55,5%)
była świadoma, że wykonywania badania raz na 10 lat.

3.

Ankietowani pacjenci najczęściej czerpali swoją wiedzę na temat raka jelita grubego
z Internetu (73,6%), część ankietowanych pogłębiała wiedzę podczas wizyt u lekarza
(63,6%) lub od pielęgniarki (31,81%).
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BÓL NOWOTWOROWY U CHORYCH DOROSŁYCH W OPIECE
PALIATYWNEJ
CANCER PAIN IN ADULT PATIENTS IN PALLIATIVE CARE

Streszczenie
Ból należy do najczęstszych objawów występujących w chorobie nowotworowej. Jest to
doznanie subiektywne i złożone, na które wpływa wiele różnorodnych czynników.
Regularna kontrola bólu nowotworowego ma duże znaczenie w całym procesie leczenia.
Pozwala choremu utrzymać dobrą jakość życia również w okresie terminalnym.
Słowa kluczowe: ból nowotworowy, natężenie bólu, stres, opieka paliatywna.

Summary
Pain is one of the most common symptoms of cancer. It is a subjective and complex
experience that is influenced by many various factors. Regular cancer pain management
is important throughout the entire treatment process. It allows the patient to maintain
a good quality of life also in the terminal period.
Key words: cancer pain, pain intensity, stress, palliative care.

Wstęp
Ból, wg definicji IASP (Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu), jest
negatywnym i przykrym doznaniem/wrażeniem zmysłowym i emocjonalnym, powstającym
pod wpływem uszkodzenia lub związanym z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem
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tkanki lub opisywanym w takich kategoriach1. Jest to doznanie subiektywne i złożone, na
które wpływa wiele różnorodnych czynników.
Rola bólu jest bardzo ważna. Ostrzega on człowieka przed działaniem silnych
bodźców zewnętrznych, które uszkadzają tkanki. Sygnalizuje również powstanie
choroby. W sytuacji trwających zbyt długo silnych doznań bólowych, np. w schyłkowym
stadium choroby nowotworowej, ból traci rolę ostrzegawczo - obronną. Skutkuje to
zupełnie zbędnym cierpieniem2.
W każdej chorobie przewlekłej, w której występuje ból, należy włączyć skuteczną
terapię przeciwbólową. Regularna kontrola bólu nowotworowego ma duże znaczenie
w całym procesie leczenia. Pozwala choremu utrzymać dobrą jakość życia również
w okresie terminalnym. Skuteczność w łagodzeniu bólu nowotworowego zależy od
działań kontrolujących cierpienie we wszystkich sferach, będących składowymi bólu
wszechogarniającego. Dlatego też pozytywne rezultaty kontroli bólu w sferze
somatycznej powinny uzupełniać działania łagodzące cierpienie psychiczne i duchowe3.
Cel, przedmiot i metoda badań
Praca miała na celu ustalenie poziomu nasilenia bólu nowotworowego ze względu
na wybrane czynniki socjologiczne i medyczne u pacjentów objętych opieką paliatywną
oraz wpływ natężenia bólu na poziom odczuwanego stresu.
Badanie przeprowadzono w okresie od 1 marca do 15 listopada 2018 roku.Wzięło
w nim udział 110 pacjentów chorych na nowotwór objętych opieką Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach. Do opracowań
statystycznych wykorzystano 106 ankiet. Udział w badaniu był dobrowolny
i anonimowy.
W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem
badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Formularz zawierał pytania o dane
socjodemograficzne. Obejmował też pytania dotyczące umiejscowienia nowotworu,

I. Kaptacz, M. Wiśniewski, Ból w chorobie nowotworowej. W: Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, red.
K. de Walden-Gałuszko, A. Kaptacz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017, s. 29.
2
J. Pyszkowska, Patomechanizm bólu i istota cierpienia totalnego. W: Pielęgniarstwo w opiece
paliatywnej i hospicyjnej, red. K. de Walden-Gałuszko, A. Kaptacz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2005, s. 61.
3
A. Burchacka, Opieka paliatywna i terminalna. W: Pielęgniarstwo onkologiczne, red. A. Koper,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s. 411.
1
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długości trwania choroby. W ankiecie zawarte zostały dwie skale: VAS (skala oceny
natężenia bólu) i PDS (skala oceny natężenia stresu). Do oceny natężenia bólu i stresu
przyjęto warunki: 0 – brak bólu/stresu, 1-3 – lekki ból/stres, 4-6 – średni ból/stres,
7-9 – silny ból/stres oraz 10 – maksymalny ból/stres. W badaniu dwukrotnie zapytano
pacjentów o poziom nasilenia bólu związanego z ich chorobą.
Wyniki badań
W badaniu uczestniczyło 41 kobiet i 65 mężczyzn. W grupie pań 4,9% stanowiły
kobiety w wieku < 51 lat, 26,8% - 51-70 lat, 68,3% - powyżej 70 lat. W grupie badanych
panów 1,5% stanowili mężczyźni w wieku < 51 lat, 44,6% - 51-70 lat, 53,8% - powyżej
70 lat. Najwięcej kobiet – 51,2%, posiadało wykształcenie średnie, 36,6% - podstawowe,
9,8% - zawodowe, a jedynie 2,4% wyższe. Natomiast wśród mężczyzn wykształcenie
średnie posiadało 35,4% ankietowanych, zawodowe – 33,8%, podstawowe – 23,1%,
a wyższe – 7,7%. Ponad połowa badanych obu płci zamieszkiwała miasto o liczbie
mieszkańców powyżej 20 tysięcy (53,7% kobiet i 56,9% mężczyzn), mniejsza część
respondentów pochodziła ze wsi (34,1% kobiet i 35,4% mężczyzn), a najmniejsza
z małych miast (odpowiednio 12,2% i 7,7%).
Wśród badanych kobiet największą grupę stanowiły chore na nowotwór
piersi – 31,7%. W dalszej kolejności przyczyną zachorowań był nowotwór dróg rodnych
– 19,5%, jelita grubego – 12,2%, nerki/pęcherza moczowego – 9,8% oraz
trzustki/żołądka/wątroby – 7,3% i płuca/oskrzela – 7,3%. Inne nowotwory stanowiły
łącznie 12,2% zachorowań. Wśród mężczyzn natomiast dominował nowotwór
płuca/oskrzela – 30,8%. Połowę tej ilości stanowił nowotwór prostaty (15,4%) i jelita
grubego (15,4%). W dalszej kolejności znajdował się nowotwór trzustki/żołądka/wątroby
– 13,8% i nerki/pęcherza moczowego – 4,6%. Inne nowotwory stanowiły łącznie
20% zachorowań.
Największą ilość respondentów stanowiły osoby, u których czas trwania choroby
nowotworowej nie przekraczał 1 roku (32,1%) oraz trwał 2 lata (23,6%) i 3 lata (20,8%).
Mniej liczną grupę stanowili badani chorujący na nowotwór przez 4 lata (7,5%). Grupy
chorujące przez okres 5 lat i więcej, nie przekraczały wartości 5%.
Przeanalizowano wpływ czynników socjologicznych na poziom nasilenia bólu
nowotworowego aktualnego i najsilniejszego. Posłużono się testem mediany.

63

Zarówno pośród kobiet jak i mężczyzn największa ilość respondentów odczuwała
aktualny ból nowotworowy na poziomie lekkim i średnim (36,6 - 43,9%). Mniejsza ilość
badanych, po około 15%, nie odczuwała żadnego bólu, a ból silny zgłaszało
6,2% mężczyzn i 4,9% kobiet. Nikt nie wskazał na maksymalny ból w czasie
przeprowadzanej ankiety. Natomiast najintensywniejsze dolegliwości bólowe, jakich
doznali ankietowani w czasie trwania swojej choroby, określane były najczęściej jako
średnie (46,3% kobiet i 38,5% mężczyzn) oraz silne (34,1% kobiet i 32,3% mężczyzn).
Lekki ból zgłaszało 16,9% mężczyzn i 7,3% kobiet, a maksymalny – 2,4% kobiet i 6,2%
mężczyzn. 9,8% kobiet i 6,2% mężczyzn nie sygnalizowało dolegliwości.
W przypadku płci, nie znaleziono istotnych różnic pomiędzy kobietami
i mężczyznami. Średni poziom bólu aktualnego oraz najsilniejszego zarówno dla kobiet
jak i mężczyzn jest na podobnym poziomie - mężczyźni odczuwają ból minimalnie
większy od kobiet.(Tab.1)
Tabela 1. Średni poziom bólu aktualnego i najsilniejszego wśród kobiet i mężczyzn (%)
Table 1. The average level of current and strongest pain among men and women (%)

Kobieta

3,20

Ból
najsilniejszy
5,49

Mężczyzna

3,31

5,51

Płeć

Ból aktualny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Source: Own survey on the basis of conducted research

Największa liczba badanych w grupie wiekowej poniżej 51 lat (66,7%), określiła
aktualnie odczuwany ból jako lekki. (Tab.2) Pozostała część respondentów z tej grupy
(33,3%) zdefiniowała natężenie bólu na poziomie średnim. Ankietowani w przedziale
wiekowym 51 – 70 lat najczęściej wskazywali na średni poziom natężenia
bólu – 45,0%, na ból lekki 32,5%, a jedynie 2,5% na ból silny. 20% badanych nie
zgłaszało żadnych dolegliwości bólowych. W gronie osób najstarszych (>70 lat)
największa część zgłaszała ból lekki – 47,6%, ból średni 30,2%, a silny
ból 7,8%. Brakiem dolegliwości cieszyło się 14,3% badanych. Żaden z respondentów,
niezależnie od wieku, nie wskazał na maksymalny ból w czasie przeprowadzanej ankiety.
Natomiast biorąc pod uwagę najsilniejszy ból jaki chorzy odczuwali, po 33,3% grupy
najmłodszych respondentów wskazało na ból lekki, średni i maksymalny. Wśród
pacjentów w przedziale wiekowym 51 – 70 lat, 42,5 % wskazało na ból silny, 32,5% na
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ból średni, 15% na ból lekki, a 2,5% na ból maksymalny. 7,5% badanych nie odczuwało
dolegliwości. W grupie ankietowanych powyżej 70 roku życia rozkład nasilenia bólu był
następujący: ból średni – 47,6%, silny – 28,6%, lekki – 11,1%, maksymalny – 4,8%,
brak bólu – 7,9%.
W przypadku wieku, także nie zostały stwierdzone żadne większe różnice
pomiędzy poziomem natężenia bólu w poszczególnych grupach wiekowych. Widoczna
jest zależność, że natężenie najsilniejszego bólu, jest tym większe im niższy jest wiek
pacjenta, jednak nie jest to silna zależność.
Tabela 2. Średni poziom bólu aktualnego i najsilniejszego wśród badanych grup wiekowych (%)
Table 2. The average level of current and strongest pain among the examined age groups (%)

Ból aktualny

Ból
najsilniejszy

< 51 lat

3,00

6,33

51-70 lat

3,38

5,63

> 70 lat

3,21

5,38

Wiek

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Source: Own survey on the basis of conducted research

Wyniki badania wykazują, że wśród osób pozostających w związku małżeńskim
największa ilość badanych (47,2%) wskazała na lekkie natężenie bólu w czasie
przeprowadzanego badania, 37,7% - ból średni, a tylko 1,9% - ból silny. (Tab.3) Żadnego
bólu nie zgłosiło 13,2% badanych z tej grupy. Największy procent spośród badanej
zbiorowości rozwodników, bo aż 62,5%, odczuwało ból o średnim natężeniu,
25,0% określiło dolegliwości jako lekkie, a 12,5% jako silne. Z grupy panien i kawalerów
najbardziej wyróżniali się pacjenci, którzy definiowali swój ból jako lekki – 60,0%,
20% nie odczuwało dolegliwości bólowych, a na ból średni i silny wskazywało po
10% pytanych. Natomiast w gronie wdów i wdowców ból o nasileniu średnim zgłaszało
40%, lekkim – 32,4%, a silnym – 8,6%, a bez dolegliwości pozostawało
20% respondentów. W przypadku bólu najsilniejszego, aż 75% rozwodników
wskazywało na ból silny, a na ból maksymalny i średni po 12,5%. W gronie panien
i kawalerów największa część ankietowanych - 60%, zgłaszało ból na poziomie średnim,
a 20% silny ból. U osób w związku małżeńskim rozkład procentowy był następujący: ból
średni – 43,4%, silny – 30,2%, lekki – 18,9%, maksymalny – 3,8%. U wdów i wdowców
wyniki badania były podobne: ból średni – 40%, silny – 31,4%, lekki – 11,4%,
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maksymalny – 5,7%. Dolegliwości nie odczuwało 20% osób stanu wolnego, 11,4% osób
owdowiałych oraz 3,8% osób pozostających w związku małżeńskim.
W przypadku bólu najsilniejszego widoczne są różnice pomiędzy wielkością
odczuwanego bólu a stanem cywilnym i istotność tych różnic potwierdza test mediany.
W przypadku aktualnego bólu nie stwierdzono istotności.
Tabela 3. Średni poziom bólu aktualnego i najsilniejszego wśród osób z różnym stanem cywilnym
(%)
Table 3. Average level of current and strongest pain among people with different marital status (%)

Ból
najsilniejszy
4,80

Stan cywilny

Ból aktualny

Panna/kawaler

2,90

Zamężna/żonaty

3,17

5,38

Rozwiedziona/rozwiedziony

4,88

8,00

Wdowa/wdowiec

3,14

5,31

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Source: Own survey on the basis of conducted research

Największe natężenie bólu jest odczuwane przez osoby rozwiedzione,
najmniejszy ból jest z kolei odczuwany przez osoby stanu wolnego. Różnice pomiędzy
poszczególnymi grupami są znaczne.
Następnym badanym czynnikiem socjologicznym była wyznawana przez
respondentów religia. (Tab.4) W odniesieniu do bólu odczuwanego w czasie
przeprowadzanej ankiety, spośród osób prawosławnych największy odsetek stanowili
pacjenci, którzy odczuwali ból na poziomie średnim - 60%, a pozostała ich
część - 40%, na poziomie lekkim. Wśród katolików na ból lekki wskazywało 42,6%, na
ból średni 35,1%, na ból silny 6,4%. 16% badanych z tej grupy nie zgłaszało dolegliwości.
Natomiast podział wśród osób niewierzących był następujący: 57,1% odczuwało ból
średni, 28,6% - ból lekki, a 14,3% nie odczuwało bólu. Jeśli chodzi o najsilniejsze
dolegliwości bólowe, największa liczba prawosławnych (60%) i osób niewierzących
(57,1%) wskazywała na ból silny, mniejsza ilość na ból średni (20% prawosławnych
i 28,6% niewierzących). Pozostałe 20% prawosławnych zgłaszało ból lekki,
a 14,3% niewierzących nie zgłaszało bólu. Wśród katolików największa część badanych
wskazywała na średni poziom bólu – 43,6%, 29,8% na ból silny, 13,8% na ból lekki,
5,3% na ból maksymalny. 7,4% katolików nie zgłaszało żadnych dolegliwości.
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Wyznanie poszczególnych respondentów nie miało wpływu na poziom odczuwanego
bólu aktualnego. W przypadku bólu najsilniejszego, osoby niewierzące odczuwały
silniejsze dolegliwości, ale nie są to duże różnice.

Tabela 4. Średni poziom bólu aktualnego i najsilniejszego wśród osób z różnym wyznaniem (%)
Table 4. Average level of current and strongest pain among people with different denominations (%)

Wyznanie

Ból aktualny

Ból
najsilniejszy
5,40

Katolicyzm

3,22

Prawosławie

3,80

6,00

Niewierzący

3,43

6,43

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Source: Own survey on the basis of conducted research

W kolejnym kroku przeanalizowano wpływ umiejscowienia nowotworu na
poziom natężenia bólu. Posłużono się w tym przypadku testem mediany. Poniżej na
wykresie przedstawiono średni poziom natężenia bólu aktualnego i największego
w podziale na rodzaj nowotworu.
Największe natężenie aktualnego bólu pacjenci odczuwali przy nowotworze
trzustki/wątroby/żołądka (4,25), nerek/pęcherza moczowego (4,00) oraz narządów
rodnych (3,75). Najmniejsze z kolei dotyczyło nowotworu prostaty (1,90), nowotworu
piersi (2,62) oraz jelita grubego (2,93). W przypadku bólu najsilniejszego, jaki chorzy
odczuwali w czasie trwania choroby, wyniki nieznacznie się różniły – największy
dotyczył

nerek/pęcherza

moczowego

(7,00),

narządów

rodnych

(6,50)

oraz

trzustki/wątroby/żołądka (6,33), najmniejszy natomiast piersi (4,38), prostaty (4,40) oraz
innych nowotworów (5,33). Według testu mediany istnieje istotna zależność pomiędzy
rodzajem nowotworu a natężeniem odczuwanego bólu.
Przy ustaleniu wpływu długości trwania choroby nowotworowej na poziom
odczuwanego bólu (aktualnego i największego) oraz na poziom stresu, posłużono się
współczynnikiem korelacji.
W przypadku wpływu długości trwania choroby na:
•

poziom odczuwanego aktualnie bólu - współczynnik korelacji wyniósł 0,03;

•

poziom odczuwanego największego bólu - współczynnik korelacji wyniósł -0,05;

•

poziom odczuwanego stresu - współczynnik korelacji wyniósł -0,16.
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Wykonując test istotności współczynnika korelacji stwierdzono, że współczynnik
korelacji pomiędzy aktualnym bólem oraz największym bólem a długością trwania
choroby jest nieistotny, tzn. długość trwania choroby nie wpływa na poziom natężenia
bólu.
W przypadku badania wpływu długości trwania choroby nowotworowej na
poziom odczuwanego stresu, stwierdzono istotność korelacji, tzn. istnieje zależność
pomiędzy stresem a długością choroby – z biegiem lat, poziom stresu maleje,
a największy jest na początku choroby. (Wykres 1.) Zależność ta, wg skali Guilforda,
oceniana jest jako słaba.

Wykres 1. Rozkład poziomu stresu (oś pionowa) względem długości trwania choroby (oś pozioma)
Diagram 1. Distribution of stress level (vertical axis) in relation to the duration of the disease
(horizontal axis)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Source: Own survey on the basis of conducted research

Przy ocenie wpływu natężenia bólu na poziom odczuwanego stresu wyliczone
zostały współczynniki korelacji pomiędzy pytaniem z ankiety nr 15 (poziomu
odczuwanego stresu) oraz pytaniem nr 10 (aktualny poziom bólu) i pytaniem
nr 14 (najsilniejszy poziom bólu). Następnie został wykonany test na istotność
wyliczonych współczynników korelacji.
W przypadku zależności pomiędzy stresem a poziomem aktualnego bólu,
współczynnik korelacji wyniósł 0,60 i był statystycznie istotny. Oznacza to, że wraz ze
wzrostem aktualnego bólu, wzrasta poziom stresu, zależność jest oceniana jako wysoka
(wg J. Guilforda). (Wykres 2)
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Wykres 2. Rozkład poziomu stresu (oś pionowa) względem poziomu aktualnego bólu (oś pozioma)
Diagram 2. Distribution of stress level (vertical axis) relative to the level of current pain (horizontal
axis)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Source: Own survey on the basis of conducted research

W przypadku zależności pomiędzy stresem a poziomem najsilniejszego bólu,
współczynnik korelacji wyniósł 0,67 i był statystycznie istotny. Oznacza to, że wraz
ze wzrostem najsilniejszego poziomu bólu, wzrasta poziom stresu, zależność jest
oceniana jako wysoka (wg J. Guilforda) i jest wyższa aniżeli w przypadku zależności
pomiędzy stresem a aktualnym bólem. (Wykres 3)

Wykres 3. Rozkład poziomu stresu (oś pionowa) względem poziomu najsilniejszego bólu (oś pozioma)
Diagram 3. Distribution of stress level (vertical axis) relative to the level of strongest pain (horizontal
axis)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Source: Own survey on the basis of conducted research

Dyskusja
Ból

jest

jednym

z

najczęstszych

objawów

choroby

nowotworowej

i występuje średnio u połowy pacjentów. Częstość występowania bólu wzrasta w miarę
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zaawansowania choroby4. WHO i międzynarodowe organizacje, które zajmują się
leczeniem bólu, uznały ten objaw za ogólnoświatowy problem zdrowotny. Badania
dotyczące przeszkód w łagodzeniu bólu dowodzą, że kluczową rolę w braku skuteczności
leczenia przeciwbólowego stanowią sami chorzy. Obawiają się oni działań ubocznych
leków, nie wierzą w możliwość opanowania bólu, przekonani są, że ból jest
wykładnikiem postępu choroby oraz boją się odwrócenia uwagi lekarzy od leczenia
przeciwnowotworowego5. W piśmiennictwie wymienia się również inne przeszkody
w zwalczaniu bólu nowotworowego. Należy do nich niewłaściwa ocena bólu oraz często
niedostateczna znajomość przez lekarzy i pielęgniarki zasad leczenia przeciwbólowego,
działań niepożądanych leków, możliwości uzależnień czy dawkowania leków. Innym
utrudnieniem jest zbyt rzadkie kierowanie chorych na oddziały paliatywne, a także
niedostępność leków opioidowych w aptekach6. Z badania przeprowadzonego przez
Baczewską i wsp., dotyczącego wykorzystania narzędzi badawczych do oceny bólu
wynika, że pielęgniarki, pomimo znajomości i stosowania skal NRS i VAS, największą
uwagę przywiązują do oceny bólu przez obserwację chorego - monitorują reakcje
obronne pacjenta, mimikę twarzy, sposób komunikacji7.
Analizując wyniki własnego badania dotyczącego wpływu czynników
socjologicznych na natężenie bólu odczuwanego przez chorych na nowotwór można
stwierdzić, że wpływ ten nie jest istotny. W pracy autorstwa Łukasika i wsp. wykazano,
że pacjenci niezależnie od płci zgłaszali podobne natężenie bólu 8. Ponczek i wsp.
w swoim badaniu na temat bólu u chorych na przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych
wskazali, że poza płcią również wiek nie ma wpływu na doznawany ból9. W badaniu
Gąseckiej i Stąpór zmienne socjodemograficzne, takie jak: wiek, wykształcenie, miejsce
zamieszkania i samotność, także nie miały istotnego statystycznie wpływu na poziom
natężenia bólu10. Jedynie w odniesieniu do stanu cywilnego chorych badanie własne
wykazało zależność, że największe natężenie bólu było odczuwane przez osoby
rozwiedzione. Biorąc jednak pod uwagę, jak małą część respondentów stanowiła grupa
A. Ciałkowska-Rysz, Farmakoterapia bólu. W: Medycyna paliatywna, red. K. de Walden-Gałuszko,
A. Ciałkowska-Rysz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015, s. 76.
5
J. A. Paice, B. Ferrell, dz, cyt. s. 23.
6
Tamże.
7
B. Baczewska i wsp., dz. cyt., s. 336-337.
8
R. Łukasik, A. Kaleta, W. Waksmańska, Rola pielęgniarki w zwalczaniu bólu nowotworowego.
Problemy Pielęgniarstwa 2017; 25 (2), s. 101.
9
D. Ponczek, K. Piotrowska, M. Felsmann, M. Humańska, Percepcja bólu u chorych z przewlekłym
niedokrwieniem kończyn dolnych. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2012; 1, s. 19.
10
K. Gąsecka, M. Stompór, Charakterystyka bólu przewlekłego u osób starszych hospitalizowanych w
Oddziale Chirurgii. Geriatria 2017; 11, s. 101.
4
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rozwodników, nie można mówić o determinującym wpływie tego czynnika na poziom
odczuwanego bólu.
Opierając działania na wytycznych międzynarodowych można osiągnąć
uśmierzenie bólu u 70 – 95% chorych. Fairchild w swojej publikacji przedstawiła
powszechne zalecenia mające na celu zminimalizowanie niedostatecznego postępowania
przeciwbólowego u chorych na nowotwory. Ujęła je w trzech kategoriach: optymalizacja
oceny natężenia bólu, holistyczne podejście do leczenia oraz optymalizacja edukacji
pacjenta i jego opiekunów. Zdaniem autorki, aby osiągnąć lepszą kontrolę bólu,
prawdopodobnie najważniejsze jest wypracowanie wielospecjalistycznego podejścia do
leczenia bólu11.
Choroba nowotworowa tworzy dla chorego sytuację szczególnie stresującą,
pogarszającą jakość życia12. Ból przewlekły stanowi dla człowieka stres, który narusza
jego równowagę psychiczną. Stan emocjonalny ma duży wpływ na próg tolerancji bólu,
który obniża się w sytuacji dużego natężenia lęku lub przygnębienia13. Dobrym
rozwiązaniem jest włączenie w proces terapeutyczny specjalistów z psychologii
klinicznej, mających kompetencje, aby pacjentom o różnorodnych osobowościach,
temperamentach i doświadczeniach życiowych ułatwić konstruktywne radzenie sobie
z bólem oraz zmieniać ich nastawienie do choroby. Strategie radzenia z dolegliwościami
bólowymi są aktywnymi formami podejmowanymi przez chorego w czasie trwania bólu,
a ich skuteczność uzależniona jest od sytuacji stresowej i związanych z nią wymagań14.
Mordarski wskazuje, że według samooceny badanych, wraz ze wzrostem częstości
występowania bólów o silnym natężeniu, ich stan psychiczny pogarszał się. Natomiast
pacjenci z bólem kontrolowanym oceniali swój stan psychiczny pozytywniej15. Badanie
własne również wykazało podobną zależność - wraz ze wzrostem poziomu bólu, wzrasta
poziom stresu, który negatywnie wpływa na stan psychiczny chorych. Ozga i wsp.
w przeprowadzonym badaniu dotyczącym czynników mających wpływ na stopień
kontroli odczuwania bólu stwierdziła, że poza wpływem lekarza to właśnie wewnętrzna

A. Fairchild, Niedostateczne leczenie bólu nowotworowego. Onkologia po dyplomie 2010, Tom 7, Nr
2, s. 79.
12
B. Lelonek, A. Cieślik, E. Kamusińska, Problematyka stresu w chorobie nowotworowej. Problemy
Pielęgniarstwa 2013; 21 (1): s. 135.
13
K. de Walden-Gałuszko, dz. cyt. s. 31.
14
Z. Juczyński, Spostrzegana kontrola a strategie radzenia sobie z przewlekłym bólem. Sztuka leczenia
2001; tom VII (2): 9-16.
15
S. S. Mordarski, Jak racjonalnie używać „drabiny analgetycznej”?. W: Leczenie bólów
nowotworowych, red. J. Jarosz, Wydawnictwo ANmedia, Warszawa 2009, s. 39.
11
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kontrola chorego rzutuje na poziom odczuwanych dolegliwości bólowych16. Badanie
Kózki i wsp. dowodzi, że pacjenci najczęściej radzą sobie z bólem poprzez modlitwę
i pokładanie nadziei17.
Jak wskazuje Brzeziński, mimo dokładanych wszelkich starań w celu zmniejszania
dolegliwości bólowych, 10 – 30 % chorych nie uzyskuje zadowalającej analgezji18.
Z badania własnego wynika, że zadowolonych z leczenia przeciwbólowego jest ponad
60% chorych, zdecydowane niezadowolenie deklarowało jedynie 10% badanych.
Nowicki i Staszewska w swoim badaniu wykazali, że 86% pacjentów objętych opieką
paliatywną

uważało,

że

otrzymywane

dawki

leków

przeciwbólowych

były

wystarczające, co wiąże się z dobrą kontrolą bólu19. Z badania przeprowadzonego przez
Krukowskiego i wsp. wynika, że poziom zadowolenia pacjentów będących w stanie
terminalnym choroby nowotworowej względem otrzymywanej opieki paliatywnej zależy
od jakości opieki pielęgniarskiej – im wyższy poziom jakości opieki, tym wyższy poziom
satysfakcji chorych. Poziom zadowolenia kształtuje się w granicach około 90 - 97%20.
Każdy człowiek odczuwa ból w sposób indywidualny i subiektywny. Zarówno
ból ostry, jak i przewlekły, wymaga wnikliwej oceny fizycznej, ale też zbadania
czynników psychologicznych, które warunkują głębokość przeżywanego cierpienia. Na
percepcję bólu składa się wiele czynników i dlatego wymagane jest kompleksowe
podejście do jego leczenia. Terapia bólu, aby była skuteczna, powinna zawierać
specjalistyczne leczenie farmakologiczne, psychologiczne, ale również szeroko pojętą
opiekę duchową.

Wnioski
1.

Czynniki socjologiczne nie mają istotnego wpływu na natężenie bólu
nowotworowego.

D. Ozga, D. Bielak, M. Wojtaszek, E. Mach-Lichota, E. Niemczyk, Czy można kontrolować ból?
Analiza czynników mających wpływ na stopień kontroli odczuwania bólu u pacjenta – doniesienie
wstępne. Ból 2016, Tom 17, Nr 2, s. 9.
17
M. Kózka, E. Walewska, L. Ścisło, A. Orzeł-Nowak, E. Jajko, Determinanty radzenia sobie z bólem
u pacjentów z chorobą nowotworową. Problemy Pielęgniarstwa 2013; 21 (3): s. 304.
18
K. Brzeziński, Niepowodzenia w leczeniu bólu nowotworowego. W: : Leczenie bólów nowotworowych,
red. J. Jarosz, Wydawnictwo ANmedia, Warszawa 2009, s. 62.
19
A. Nowicki, A. Staszewska, Ocena bólu nowotworowego w opiece paliatywnej u chorych na raka
płuca. Polska Medycyna Paliatywna 2006, tom 5, nr 4, s. 154.
20
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2.

Długość trwania choroby nowotworowej ma wpływ na poziom odczuwanego stresu
- z biegiem lat, poziom stresu maleje, a największy jest na początku choroby.

3.

Umiejscowienie nowotworu ma wpływ na natężenie dolegliwości bólowych najsilniejszy ból odczuwają chorzy na nowotwór: nerki/pęcherza moczowego,
żołądka/trzustki/ wątroby oraz dróg rodnych.

4.

Wraz ze wzrostem natężenia bólu wzrasta poziom odczuwanego przez chorych
stresu.
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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,
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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.
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.
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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
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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
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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):
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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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:
......................................................................
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