
7.  STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM 

 

Nieleczona zaćma – najczęściej operowana choroba na świecie – prowadzi do 

systematycznego pogorszania się ostrości wzroku, z jego utratą włącznie. Zawsze wymaga 

postępowania chirurgicznego, polegającego na fakoemulsyfikacji z wszczepem sztucznej 

soczewki wewnątrzgałkowej. Zabieg jest krótki, wykonywany w znieczuleniu kroplowym, 

cechuje się dużą skutecznością i wysokim profilem bezpieczeństwa. Nie jest jednak 

pozbawiony obciążeń, typowych dla każdej chirurgii, jak: zdenerwowanie i lęki pacjenta, 

doznania bólowe oraz inne, wynikające z tego, iż operacja dotyczy chorych w pełni 

przytomnych i świadomych.  

Mimo trwającego rozwoju badań nad jakością życia pacjentów, obciążonych różnymi 

chorobami, temat doznań chorych operowanych na zaćmę stanowi potężny znak zapytania. 

Cel pracy 

Wysondowanie rodzaju i stopnia nasilenia nieprzyjemnych doznań pacjentów 

w okresie przed, w trakcie i bezpośrednio po operacji zaćmy za pośrednictwem specjalnie 

sporządzonego kwestionariusza.  

Cel strategiczny: opracowanie algorytmu i zmodyfikowanie protokołu optymalnego 

postępowania okołooperacyjnego z chorym, zakwalifikowanym do fakoemulsyfikacji.  

Materiał i metody 

Prospektywnym badaniem ankietowym w latach 2017-2018 objęto 200 dorosłych 

osób, kobiet i mężczyzn, operowanych na zaćmę w Klinice Okulistyki USK w Białymstoku 

w systemie planowym i włączonych do programu na podstawie określonych kryteriów 

włączenia-wyłączenia. Byli to pacjenci w różnym wieku (średnio ±72.5 lat), z różnym 

ogólnym stanem zdrowia, poddawani operacji pierwszego (62%) lub drugiego oka (38%).  

Na podstawie przeprowadzonej ankiety, złożonej ze 128 szczegółowych pytań, 

sporządzono charakterystykę socjodemograficzną pacjentów oraz podzielono ich na dwie 

grupy (I i II) w zależności od tego, czy byli poddawani pierwszej czy drugiej operacji. 

Zestawienie ze sobą poszczególnych, sygnalizowanych przez respondentów, wrażeń z ich 

cechami socjodemograficznymi pozwoliło na identyfikację przyczyn zgłaszania w przewadze 

doznań pozytywnych lub negatywnych. Ankieta umożliwiła też wyselekcjonowanie 

najważniejszych i najczęstszych powodów do niezadowolenia. 

 



Wyniki 

Wszyscy badani wskazali w ankiecie na znacznie więcej elementów pozytywnych, aniżeli 

negatywnych (więcej, niż  85% ankietowanych). Główne wskazania negatywne (najmniej 50% 

respondentów), to: zakładanie wenflonu, przedłużające się czekanie na wypis, ból podczas 

implantacji soczewki, odklejanie jałowej folii z twarzy, brak możliwości „patrzenia i widzenia 

otoczenia” podczas zabiegu, zakładanie rozwórki powiekowej i opatrunku. Rzadsze, ale 

powtarzające się, wskazania (˂50%) dotyczyły deficytu informacji, braku satysfakcjonującego 

rozumienia wyjaśnień i zbyt małej delikatności i empatii ze strony personelu medycznego.  

Najwięcej niezadowolonych pochodziło z grona osób starszych (˃65 lat), zarówno kobiet 

jak mężczyzn (relacja z młodszymi jak 15:3%). Wiek stanowił najważniejszy wyznacznik 

wskazań negatywnych. Np. na „obdzieranie ze skóry” podczas odklejania folii narzekało 34% 

starszych i tylko 8% młodszych.  

Kobiety okazały się bardziej niecierpliwe i bardziej ze wszystkiego niezadowolone od 

mężczyzn, np. w proporcji 36:19% uskarżały się na „obdzieranie ze skóry” podczas odklejania 

folii, a na podkłucie do żyły był to stosunek ilościowy jak 26% do 11%. Za to mężczyźni bardziej 

się wszystkiego bali i byli mocniej zestresowani od kobiet.  

Ze zrozumieniem wyjaśnień i wytycznych, serwowanych przez personel medyczny, 

najwięcej problemu mieli najstarsi (jak 24:8%), pochodzący ze wsi (13:4%) i najsłabiej 

wykształceni (7:0%).  

Wnioski 

1. Najwięcej uwagi, cierpliwości i empatii należy zadedykować – niezależnie od płci – 

osobom starszym, w wieku powyżej 65 lat. 

2. Do kobiet – niezależnie od wieku – należy zastosować więcej delikatności 

i wrażliwości, a niekiedy czułości, gdyż potrzebują tego bardziej od mężczyzn. 

3. Mężczyźni natomiast wymagają więcej od kobiet rzeczowego i merytorycznego 

uspokajania, gdyż boją się operacji i innych interwencji (jak choćby wkłucie do żyły) 

w dużo większym stopniu, niż kobiety. Są o wiele silniej zestresowani (np. dużo 

częściej podnosi się im ciśnienie krwi podczas zabiegu). 

4. Podczas wyjaśniania etapów i elementów poszczególnych procedur medycznych oraz 

wydawania poleceń więcej skupienia i staranności w formułowaniu tekstu należy 

wykazać podczas obcowania z osobami najstarszymi, często słabo słyszącymi, 

osobami zamieszkującymi na wsi i mniej wykształconymi. 



5. Wniosek podsumowujący: należy zadbać o pozytywny odbiór całokształtu 

postępowania okołooperacyjnego przez pacjenta i za wszelką cenę wzbudzić jego 

zaufanie, ponieważ od tego w zasadniczym stopniu zależy jego zadowolenie z 

przebiegu operacji i jej efektów, nawet przy zaistnieniu powikłań. 

6. Proponowane punkty do uwzględnienia lub udoskonalenia w protokole operacyjnym: 

 

Tabela LVII. Proponowane uwagi do algorytmu operacyjnego. 

Przed operacją Na bloku operacyjnym Po operacji 

Przywiązanie należytej wagi do 

delikatności wobec pacjenta i 

podmiotowego  (nigdy 

przedmiotowego!) traktowania go  

Na wstępie – uspokojenie pacjenta co 

do skuteczności znieczulenia 

kroplowego, aby nie sądził, że jest 

operowany bez znieczulenia 

Maksymalnie sprawne przygotowanie 

dokumentacji wypisowej, aby chorzy 

mogli jak najszybciej udać się do domu 

(jest to jedno z głównych ich 
oczekiwań) 

Większe skupienie się na pacjentach 

operowanych na pierwsze oko 

Upewnienie się, czy pacjent nie ma 

dolegliwości ze strony układu 

ruchowego, by podczas układania na 

stole operacyjnym zaoszczędzić bólu, a 

jednocześnie zapewnić sobie dobry 
wgląd w pole operacyjne  

Upewnienie się co do potencjalnej 

obecności bólu operowanego oka, ale 

także dolegliwości ze strony innych 

narządów. W razie potrzeby – 

zastosowanie analgetyków 

Upewnienie się, czy pacjent słyszy i 

rozumie treść przekazywanych 
informacji 

Ostrzeżenie, z jakich powodów będzie 

się pojawiał ucisk ramienia, kiedy i po 

co nastąpi podkłucie do żyły i założenie 
wenflonu 

Udzielenie szczegółowego, wyraźnego 

i zrozumiałego instruktażu o 
postępowaniu po wyjściu ze szpitala 

Staranne i drobiazgowe wyjaśnianie 

przez pielęgniarki i lekarzy 

poszczególnych działań: wpuszczanie 

kropli, znaczenie i cel stosowanych 

badań, na czym polega operacja, rola i 
rodzaje soczewek, itp. 

Uprzedzenie o założeniu rozwórki 

powiekowej i wyjaśnienie, po co jest 

potrzebna (pacjenci często pytają, czy 

można mrugać? czy oko się samo nie 
zamknie?) 

Poinformowanie o czasie i miejscu 

zaleconych badań kontrolnych po 

operacji (w dużych ośrodkach pacjenci 

często stresują się i błądzą, nie mogąc 
trafić we właściwe miejsce) 

Zastąpienie wielokrotnego stosowania 

kropli znieczulających i 

rozszerzających źrenicę jednorazowym 
preparatem na bloku operacyjnym 

Płynnie narastające dozowanie światła 

mikroskopu na początku operacji, aby 

było mniej rażące dla chorego 

 

 W trakcie – sukcesywne informowanie 

o postępie operacji, najlepiej dodające 

otuchy („wszystko idzie dobrze”, zaraz 

będzie koniec”, chwilkę cierpliwości” 

itp.) 

 

 Zwrócenie uwagi na ostrożne, delikatne 

odklejanie folii z twarzy, najlepiej 

prowadząc rozmowę, aby odwrócić 
uwagę pacjenta 

 

 Powolne, ostrożne pionizowanie 

chorego po zabiegu, aby zapobiec 
zawrotom głowy 

 

 Na zakończenie – informacja 

ostateczna, czy wszystko się odbyło 

zgodnie z planem 

 

 Stosowanie na sali operacyjnej cichej, 

relaksacyjnej muzyki podczas trwania 
operacji 

 

 



 


