
XIII STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM 

 

Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego (arthrosisdeformans, osteoarthrosis, 

osteoarthritis) jest najczęstszą chorobę przewlekłą, postępującą, niezapalną o przyczynie 

wieloczynnikowej, ujawniającą się już w 2. i 3. dekadzie życia, i dotyczącą 60% osób 

 w wieku 60 lat oraz więcej i uważana jest za poważny problem socjalny, ekonomiczny, 

społeczny oraz medyczny.   

Celem głównym badań była  ocena wybranych aspektów  jakości  życia pacjentów  

po protezoplastyce stawu biodrowego oraz epidemiologii  zwyrodnienia stawu biodrowego  

w latach 2010 – 2017 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.  

Za cele szczegółowe uznano: zbadanie opinii badanych na temat, czy ich sprawność fizyczna 

po zabiegu endoprotezy stawu biodrowego uległa poprawie i czy uzyskali informację o 

sposobie poruszania się po zabiegu endoprotezy stawu biodrowego; ocenę poziomu wiedzy 

ankietowanych pacjentów po przebytym zabiegu  endoprotezoplastyki stawu biodrowego, co 

do  wykonywania czynności dnia codziennego; ocenę konsekwencji złego stanu zdrowia oraz 

braku samowystarczalności u chorych po alloplastyce stawu biodrowego; sprawdzenie, kiedy 

u chorych po zabiegu protezoplastyki biodra pojawia się ból, sztywność oraz przy jakich 

czynnościach wzrasta poziom trudności w ich wykonaniu; ocenę indywidualnych przekonań o 

możliwości kontrolowania bólu osobiście, przez lekarza i przypadkowe zdarzenie; zbadanie 

opinii pacjentów na temat ich zdrowia po zabiegu; sprawdzenie, od jakich osób i w jaki 

sposób chory po przebytym zabiegu alloplastyki biodra otrzymuje wsparcie; ocenę stopnia 

akceptacji choroby przez pacjentów w zależności od miejsca zamieszkania, wykształcenia, od 

czasu hospitalizacji i nasilenia bólu przed zabiegiem i po nim; subiektywną ocenę  stanu 

zdrowia w zależności od miejsca zamieszkania, wykształcenia, od czasu hospitalizacji i 

nasilenia bólu przed zabiegiem 

 i po nim; ocenę bólu, postępu choroby zwyrodnieniowej oraz skuteczności  leczenia 

przyczynowego i objawowego przez badanych w zależności od miejsca zamieszkania, 

wykształcenia, od czasu hospitalizacji i nasilenia bólu przed zabiegiem i po nim; ocenę siły 

indywidualnych przekonań dotyczących kontrolowania bólu osobiście,  poprzez wpływ 

lekarzy  i poprzez przypadkowe zdarzenia w zależności od miejsca zamieszkania, 

wykształcenia, od czasu hospitalizacji i nasilenia bólu przed zabiegiem i po nim; ocenę 

sposobów  radzenia sobie z bólem, w tym własnych umiejętności poradzenia sobie i obniżenia bólu w 

zależności od miejsca zamieszkania, wykształcenia, od czasu hospitalizacji i nasilenia bólu 



przed zabiegiem i po nim; ocenę rodzaju oczekiwanego wsparcia (informacyjnego, 

instrumentalnego, wartościującego i emocjonalnego) od współmałżonka/partnera/partnerki, 

dzieci, rodziny,  znajomych w zależności, miejsca zamieszkania, wykształcenia, od czasu 

hospitalizacji i nasilenia bólu przed zabiegiem i po nim oraz sprawdzenie zależności 

pomiędzy stopniem akceptacji choroby a subiektywną oceną  stanu zdrowia, oceny bólu, 

postępu choroby zwyrodnieniowej oraz skuteczności  leczenia przyczynowego i objawowego, 

ocenę siły indywidualnych przekonań dotyczących kontrolowania bólu, ocenę sposobów  

radzenia sobie z bólem oraz oczekiwanego wsparcia. Analizowano także, ile wykonano zabiegów  

protezoplastyki stawu biodrowego w latach 2010 – 2017 w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, jakiej płci byli najczęściej hospitalizowani, w jakim 

wieku, gdzie mieszkali, jakie było ich BMI, rodzaj zabiegu i rozpoznanie. 

Badania przeprowadzono po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej R-I-002/246/2018  

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  oraz Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego w Białej Podlaskiej (HDS.KM.0718/21-4941/18). 

 W I etapie badaniem objętych zostało 181 pacjentów z rozpoznaniem zwyrodnienia 

stawu biodrowego i zakwalifikowanych do zabiegu operacyjnego całkowitej alloplastyki 

stawu biodrowego oraz hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym  

w Białej Podlaskiej. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego  

z wykorzystaniem zestawu kwestionariuszy: autorskiego  kwestionariusza, skali  oceny 

zamożności rodziny  FAS(Familly Afluence Scale), Skali  Akceptacji Choroby – AIS 

(Acceptance of Illness Scale), Skali WOMAC (The Western Ontario and McMaster 

Universities Osteoarthritis Index), Kwestionariusza  SF-3, Kwestionariusza  BPCQ (Beliefs. 

About Pain Control Questionnaire) Skevington, adaptacja Juczyński), CSQ (Rosenstiel, 

Keefe) oraz Skali wsparcia społecznego Kmicik-Baran. W II etapie została przeanalizowana 

dokumentacja 100 pacjentów hospitalizowanych z powodu zwyrodnienia stawu biodrowego 

w latach 2010 – 2017.  Etap ten miał na celu pozyskanie informacji w zakresie:  płci, wieku, 

miejsca zamieszkania, rozpoznania przedoperacyjnego, ewentualnych powikłań 

występujących po zabiegu  oraz sposobu usprawniania pacjenta. 

Na podstawie uzyskanych wyników wysunięto poniższe wnioski: W grupie pacjentów 

operowanych w Wojewódzkim Szpitalu specjalistycznym w Białej Podlaskie w latach 2010 – 

2017z powodu choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego  przeważały kobiety, osoby w 

wieku 75-80 lat i  mieszkańcy wsi o prawidłowej wadze lub z nadwagą i otyłością; 

Zdecydowana większość ankietowanych osób jednoznacznie pozytywnie oceniła efekt 

zabiegu, ponieważ poziom bólu po zabiegu znacząco spadł, a poziom sprawności wzrósł; 



Ponad połowa badanych w wysokim stopniu akceptowała swoje schorzenie, przy czym 

istotny wpływ na to miał stopień ograniczenia sprawności funkcjonalnej, poziom bólu,  wiek, 

wykształcenie i miejsce zamieszkania; Wiek, miejsce zamieszkania i wykształcenie nie 

różnicowały samooceny panowania nad bólem i możliwości zmniejszenia odczucia bólu, ale 

większe możliwości w tym zakresie  widziały osoby  dłużej hospitalizowane i starsze 

wiekiem. Im było większe przekonanie o nieuchronności doznawania bólu wobec 

dominującego znaczenia przypadkowych zdarzeń, tym niższy był poziom akceptacji choroby; 

Największy wpływ na  poziom odczuwanego bólu mieli lekarze, mniejszy przypadkowe 

zdarzenia, a najmniejszy czynniki wewnętrzne. Najwyższą jakością życia charakteryzowały 

się osoby akceptujące swoją chorobę, z dużych miast, z lepszym  wykształceniem,  młodsze i 

z mniejszym  natężeniem bólu.  Ogólna ocena jakości życia w dziedzinie fizycznej i 

psychicznej  była na podobnym poziomie, przy czym w  dziedzinie fizycznej najgorzej 

wypadła ocena funkcjonowania fizycznego  i  zdrowia ogólnego, a  psychicznej  - ocena 

witalności  i samopoczucia. Badani odczuwali ze strony współmałżonka najczęściej ogólne 

wsparcie na poziomie bardzo wysokim, w tym najwyższe w zakresie wsparcia 

informacyjnego, większe mieszkańcy dużych miast, osoby lepiej wykształcone, z niższym  

poziomem bólu. Poziom wsparcia otrzymywany od dzieci był  dużo większy wśród osób z 

miast i lepiej wykształconych, jednakże spadał wraz ze wzrostem wieku dzieci, czasem 

hospitalizacji badanych i  poziomem odczuwanego przez nich bólu. Zdecydowana większość 

ankietowanych otrzymała informacje o zasadach poruszania się po zabiegu operacyjnym, 

głównie od rehabilitanta i następnie pielęgniarki,  a najrzadziej od  lekarza oraz wiedza 

pacjentów na temat zachowania po proteozoplastyce stawu biodrowego była zróżnicowana i 

praktycznie co trzeci pacjent miał w tej kwestii deficyty. 

Postawiono także postulaty: Powrót do zdrowia pacjenta po protezoplastyce stawu 

biodrowego zobowiązuje  pielęgniarkę  do  działania nie tylko w sferze opiekuńczej, ale także  

rozpoznania potrzeb bio – psycho - społecznych, dążenia do wdrożenia jak najwcześniejszej 

profesjonalnej rehabilitacji oraz przygotowania chorego do samoopieki i samo pielęgnacji 

.Istotnym elementem etapu przed i pooperacyjnego powinna być  edukacja pacjenta. Choremu 

trzeba przekazać podstawowe informacje o zabiegu oraz  zasady zachowania bezpieczeństwa 

po nim już w warunkach domowych. Pacjent musi być poinstruowany o wszelkich możliwych 

działaniach profilaktycznych, mających na celu zminimalizowanie ryzyka zwichnięcia 

protezy stawu biodrowego, zmniejszenia jej zużycia materiałowego  oraz obluzowania. 

Należy  także uświadomić pacjentowi jego ograniczenia  

oraz konieczność/celowość  stopniowego wprowadzania aktywności  fizycznej. Powyższe 



działania powinny stać się standardem postępowania z chorym  po protezoplastyce stawu 

biodrowego. 

 

 

 

 


