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SŁOWO WSTĘPNE 
„Zdrowie jest tym czynnikiem, który daje poczucie,                       

iż właśnie jesteśmy w najlepszym okresie naszego życia” 

      -Lew Tołstoj- 

 

Oddajemy do Państwa rąk kolejny, już IV tom monografii „Promocja, edukacja 

zdrowotna oraz profilaktyka w naukach medycznych”. 

 Rok 2020, kiedy wydawana jest Monografia, jest szczególnym rokiem dla większości 

ludzi. Pandemia zakaźnej choroby COVID-19 dotknęła wszystkie kraje globu, a słowa, które są 

w tytule niniejszego opracowania,  nabrały wyjątkowego znaczenia praktycznego: profilaktyka – 

zapobieganie, edukacja zdrowotna – dostarczanie wiedzy i umiejętności dbania o zdrowie oraz 

promocja zdrowia – potęgowanie potencjału zdrowia.  

Te trzy komponenty stały się nie tylko określeniami teoretycznymi, ale ściśle 

uzupełniającymi się działaniami rzutującymi na obraz naszego zdrowia. 

  

Mamy świadomość, że poruszana w Monografii tematyka nie wyczerpuje całej, jakże 

szerokiej problematyki, ale jest zbiorem przemyśleń przedstawicieli różnych dziedzin nauki, ich 

indywidualnych doświadczeń i badań prowadzonych w szeroko pojmowanych aspektach zdrowia 

i choroby. 

Jako redaktorzy Monografii chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim Autorom, 

którzy podjęli się opracowania poszczególnych rozdziałów. To ich wiedza i ogromna życzliwość 

przyczyniła się do nadania ostatecznego kształtu tej Monografii.  

                                                                                   

 

Zespół redakcyjny 

Dr n. med. Barbara Jankowiak 

                             Dr n. med. Beata Kowalewska 

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak
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OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD NOWORODKIEM Z ŻÓŁTACZKĄ 

 

Sandra Zuzanna Zalewska
1
, Magdalena Malesińska

2
, Anna Owłasiuk

3 

1. Absolwentka Studiów I stopnia Kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku 

2. Zakład Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego Uniwersytetu Medycznego                    

w Białymstoku 

3. Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  

 

WSTĘP 

Układ pokarmowy noworodka bezpośrednio po narodzinach jest gotowy do wchłaniania 

substancji odżywczych i trawienia, jednak nie jest całkowicie dojrzały czynnościowo                              

i anatomicznie [1]. Badania prowadzone w ciągu ostatnich lat przez Amerykańskie Towarzystwo 

Pediatryczne wykazują, że skrócenie czasu trwania ciąży może mieć istotny wpływ na adaptację 

nowonarodzonego dziecka [2]. 

Porównując ze sobą przewód pokarmowy osoby dorosłej oraz dziecka, widać wiele 

istotnych różnic.  Rozwój układu pokarmowego jest długotrwałym procesem, którego etapy 

prowadzą do zmian w jego budowie i funkcjonowaniu. Każda z zachodzących zmian prowadzi 

do uzyskania samodzielności do wzrostu i rozwoju organizmu [1]. Podczas tej adaptacji wątroba 

przestaje pełnić swoją funkcję jako narząd krwiotwórczy, którą pełniła w okresie prenatalnym 

[3]. W związku z zachodzeniem tego procesu żółtaczka noworodków jest ważnym i ciągle 

aktualnym problem w neonatologii [4]. 

 

Definicja żółtaczki 

Żółtaczka to stan obejmujący żółte zabarwienie skóry, błon śluzowych oraz twardówki 

spowodowane nieprawidłowym wzrostem stężenia bilirubiny w surowicy krwi i jej odkładaniem 

się w tkankach. Przechodzenie bilirubiny do tkanek zachodzi po przekroczeniu stężenia 2,5mg/dl. 

U osób dorosłych żółtaczka zaczyna objawiać się po osiągnięciu wartości bilirubiny we krwi                

2 mg/dl, zaś u noworodków 5-7mg/dl. 

Odrębne wytyczne związane są z żółtaczką u noworodków przedwcześnie urodzonych. 

Dzieci te są bardziej narażone na toksyczne działanie bilirubiny ze względu na mniejszą 

dojrzałość bariery krew-mózg. Żółtaczka utrzymuje się u nich dłużej (do 14 doby życia),                  
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jest bardziej nasilona, leczenie w tej grupie dzieci wprowadzane jest przy niższych stężeniach 

bilirubiny w porównaniu z noworodkiem donoszonym [5, 6]. 

 

Epidemiologia żółtaczki 

Żółtaczka jest istotnym problemem w opiece nad noworodkami. Pozostaje jednym z 

najczęściej występujących objawów wśród noworodków. Objawia się w pierwszym tygodniu 

życia u około 70% dzieci urodzonych w terminie i 80% urodzonych przedwcześnie [7, 8]. 

Zazwyczaj ma łagodny przebieg, w 80% przypadków interwencja medyczna nie jest niezbędna, 

jednak w niewielkim odsetku przypadków występuje hiperbilirubinemia wymagająca 

leczenia.[4]. 

 

Etiologia i patogeneza żółtaczki 

W życiu wewnątrzmacicznym stężenie erytrocytów we krwi jest większe, tlen 

transportowany jest głównie przez hemoglobinę płodową (HbF) o innej budowie niż 

hemoglobina osób dorosłych (HbA). Produkuje ją wątroba, natomiast pod koniec ciąży funkcję 

przejmuje szpik kostny [9, 10]. 

Bilirubina to barwnik żółciowy. Jest ona końcowym produktem rozpadu hemu. 

Przeważająca większość, około 80% pochodzi z rozkładu hemoglobiny, natomiast pozostała 

część z nieefektywnej erytropoezy w szpiku kostnym, degradacji białek zawierających hem, 

cytochromu P450 czy mioglobiny. Ma działanie antyoksydacyjne jednak wytwarzana                          

w nadmiarze ma skłonność do gromadzenia się w układzie nerwowym, prowadząc do czasowej 

dysfunkcji, a nawet trwałego uszkodzenia [11, 12]. 

 

Bilirubina całkowita składa się z: 

 Bilirubiny wolnej (niesprzężonej, pośredniej) - stanowi około 80% bilirubiny krążącej, nie 

przedostaje się do moczu, jest nierozpuszczalna w wodzie, może przenikać przez barierę 

krew-mózg. 

 Bilirubiny związanej (sprzężonej, bezpośredniej) -przedostaje się do moczu, jest 

rozpuszczalna w wodzie [11, 13]. 
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Bilirubina wolna jest przenoszona do wątroby jako kompleks z albuminami. Wpływ na 

zdolność wiązania albumin ma stopień dojrzałości dziecka, niedotlenienie, kwasica, hipotermia, 

hipoglikemia oraz poszczególne leki. Kolejne etapy metabolizmu bilirubiny zachodzą                          

w wątrobie. Połączenie bilirubiny i albumin transportowany jest dzięki transportowi aktywnemu 

do cytoplazmy hepatocyta. Tam tworzy się bilirubina sprzężona z białkami cytoplazmatycznymi       

i pod wpływem transferazy urydylodwufosforoglukuronowej (UDPGT) ulega przemianie do 

glukuronianów, które są wydalane z żółcią do przewodu pokarmowego, następnie przekształcane 

w urobilinogen i sterkobilinę pod wpływem enzymów wytwarzanych przez florę jelitową.                     

U noworodka występuje początkowo brak flory jelitowej, jednak błona śluzowa jelita posiada 

enzym betaglukuronidazę, która ma zdolność hydrolizowania glukuronianów do bilirubiny 

niesprzężonej. Możliwa jest jej reabsorpcja i koniugacja. Określa się to jako krążenie wątrobowo-

jelitowe bilirubiny [7, 8]. 

Po porodzie u każdego noworodka następuje wzrost stężenia bilirubiny niezwiązanej 

(pośredniej), u znaczącej części z nich będzie to tak wysokie stężenie, przy którym widoczny 

stanie się żółty odcień na skórze. Przyczyną tego jest nadmierny rozpad erytrocytów oraz 

wymiana hemoglobiny płodowej na typ dorosły, niedojrzałość wątroby, która ma problemy                       

z wychwytem, metabolizmem i wydaleniem bilirubiny oraz zwiększone wchłanianie bilirubiny     

w jelitach zamiast wydalenia z kałem [9, 10]. 

Etiologia żółtaczek jest zagadnieniem złożonym, a klasyfikacja może być oparta o różne 

kryteria. Najczęściej żółtaczki dzieli się na żółtaczki z przewagą stężenia bilirubiny wolnej                      

i żółtaczki z przewagą stężenia bilirubiny związanej [1]. 

 

Żółtaczka fizjologiczna 

Jako skutek procesów związanych z przygotowaniem organizmu noworodka do życia 

pozapłodowego dochodzi do przejściowego wzrostu stężenia we krwi bilirubiny niezwiązanej 

[14, 15]. Wzrost ten można zakwalifikować jako fizjologiczny pod warunkiem spełnienia 

odpowiednich kryteriów: 

 U dzieci urodzonych po 37 tygodniu ciąży (donoszonych) objawia się w 2-3 dobie życia                    

i ustępuje około 10 dnia życia, maksymalne stężenie bilirubiny całkowitej to 12mg/dl 

 U wcześniaków może wystąpić później, trwać dłużej, stężenie bilirubiny całkowitej nie 

przekracza 15-17mg/dl 
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 Tempo narastania stężenia bilirubiny jest mniejsze niż 0,5mg/dl/godzinę lub 5mg/dl/dobę 

 Szczyt żółtaczki, czyli najwyższe stężenie bilirubiny we krwi przypada na 72-120 godzinę 

życia [15, 16]. 

 

Żółtaczka fizjologiczna objawia się u noworodków w dobrym stanie klinicznym 

przybraku innych odchyleń w badaniach laboratoryjnych, nigdy nie występuje w 1 dobie życia, 

nie wymaga leczenia [7, 8]. 

Czynnikami predysponującymi do wystąpienia żółtaczki fizjologicznej są m.in. krótszy 

czas przeżycia erytrocytów, zwiększona liczba erytrocytów, niedojrzałość enzymatyczna wątroby 

oraz nasilone krążenie jelitowo-wątrobowe [16, 17]. 

W niektórych sytuacjach żółtaczka fizjologiczna może ulec nasileniu i potrzebne może 

okazać się wprowadzenie leczenia. Takimi czynnikami są wcześniactwo, krwiaki, opóźnione 

wprowadzenie karmienia, opóźnione zamknięcie pępowiny czy niektóre leki przyjmowane przez 

matkę tj. diazepam, oksytocyna, prometazyna [17]. 

 

Żółtaczka związana z karmieniem piersią 

U połowy noworodków karmionych piersią żółtaczka ma skłonność do większego 

nasilenia (stężenie bilirubiny >15mg/dl) i dłuższego okresu trwania od kilku tygodni aż do kilku 

miesięcy. Dzieci z tej grupy mają prawidłowe łaknienie, przybierają na wadze, wyniki badań 

laboratoryjnych nie wykazują odchyleń od normy, stolec i mocz prawidłowy. Żółtaczkę związaną 

z karmieniem piersią dzielimy na: wczesną i późną postać. Możliwe jest przejście pierwszej 

postaci w drugą [8, 18]. 

Postać wczesna nazywana jest żółtaczką związaną z karmieniem piersią i ujawnia się                

w 1 tygodniu życia dziecka. Najwyższe stężenie żółtego barwnika obserwuje się pomiędzy          

3 a 6 dobą i przekracza ono 12mg/dl. Karmienie piersią może być niewystarczająco efektywne, 

szczególnie w pierwszych dniach życia noworodka. Skutkuje to zbyt małą podażą kalorii oraz 

opóźnieniem wydalenia smółki (stężenia bilirubiny są większe, kiedy masa stolca jest mniejsza), 

co może powodować nasilone krążenie wątrobowo-jelitowe. Noworodki te mogą stracić więcej 

niż 10% urodzeniowej masy ciała, skutkuje to zmianami w zachowaniu dziecka, mniejszą 

aktywnością i zmniejszoną chęcią do ssania w trakcie karmienia, prowadząc do dalszej utraty 

masy ciała. Ustąpienie żółtaczki obserwujemy stopniowo w momencie normalizacji poziomu 

laktacji. W przypadku przedłużania się żółtaczki konieczne jest poszerzenie diagnostyki.               
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W celu zapobiegania wystąpienia tej postaci żółtaczki wskazane jest wprowadzenie poradnictwa 

laktacyjnego, karmienie piersią co 2-3 godziny oraz unikanie dopajania noworodka glukozą                  

[11, 19]. 

Postać późna określana mianem żółtaczki pokarmu kobiecego, występuje po 1 tygodniu 

życia, w większości przypadków stężenie bilirubiny nie wzrasta powyżej 17mg/dl i ma skłonność 

do trwania aż do 12 tygodni. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego rodzaju żółtaczki wzrasta aż 

do 70% jeżeli rodzeństwo ją przeszło. Patomechanizm jest złożony, jednak obecnie uważa się, że 

za wystąpienie żółtaczki pokarmu kobiecego odpowiada -glukuronidaza obecna w mleku matki. 

Katalizuje ona rozkład bilirubiny związanej w jelitach, powodując nasiloną reabsorpcję jelitowo-

wątrobową tego barwnika. W ciągu 24-72 godzin od przerwania karmienia piersią obserwuje się 

zmniejszenie stężenia bilirubiny, natomiast brak zmian jest sygnałem innej przyczyny żółtaczki. 

Ponowne wprowadzenie karmienia piersią może spowodować wzrost stężenia bilirubiny                   

o 1-3mg/dl, jednak nie należy podejmować decyzji o przerwaniu karmienia naturalnego bez 

wyraźnych wskazań, a jedynie w sytuacji, gdy występuje istotne ryzyko nasilenia się 

encefalopatii bilirubinowej [8, 19]. W przypadku noworodków, u których stężenie bilirubiny 

przekracza 17-25mg/dl należy wprowadzić fototerapię [17]. 

 

Żółtaczka patologiczna 

W porównaniu z żółtaczką fizjologiczną, żółtaczka patologiczna jest stanem 

wymagającym działań medycznych. Pojawia się zbyt wcześnie, trwa zbyt długo, stężenie 

bilirubiny osiąga zbyt wysokie wartości lub zbyt szybko narasta [10]. Aby żółtaczkę można było 

zakwalifikować jako patologiczną musi ona spełniać następujące warunki: 

 pojawia się w 1 dobie życia, 

 stężenia bilirubiny całkowitej i bezpośredniej w surowicy przekracza normy przypisane 

żółtaczce fizjologicznej,  

 wzrost stężenia bilirubiny jest większy niż 0,5mg/dl/godzinę i 5mg/dl/dobę 

 trwa więcej niż 7 dni u noworodków donoszonych, i powyżej 14 dni u wcześniaków 

 stwierdzono odchylenia w badaniu przedmiotowym lub rozpoznana została podstawowa 

przyczyna wywołująca żółtaczkę (np. hematologiczna, związana z przewodem pokarmowym, 

infekcyjna) [8, 17]. 
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Wyróżniamy czynniki ryzyka, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia 

żółtaczki patologicznej u noworodków. Są to m.in.: 

 wcześniactwo 

 niezgodność w układzie grup krwi 

 infekcje  

 opóźnione oddanie smółki 

 trudności w karmieniu  

 ubytek masy ciała powyżej 10%  

 rodzeństwo, które było leczone z powodu żółtaczki noworodków [10, 14]. 

 

Żółtaczki patologiczne możemy podzielić w następujący sposób:  

 Wywołane zwiększoną produkcją bilirubiny: 

o czynniki immunologiczne do których zaliczamy chorobę hemolityczną oraz konflikt                   

w innych grupach, 

o czynniki nieimmunologiczne. 

 Obniżona zdolnością wątroby noworodka do wiązania bilirubiny w wątrobie; 

 Zaburzenia w aktywności enzymatycznej wątroby w przebiegu zespołów: Gilberta i Criglera-

Najjara; 

 Zwiększone krążenie wątrobowo-jelitowe w przebiegu niedrożności przewodu pokarmowego, 

zespołu zagęszczonej smółki, chorobie Hirsprunga; 

 Związane z wieloma czynnikami: niedoczynność tarczycy wrodzona, niewydolność wątroby, 

posocznica, bloki metaboliczne [17]. 

 

Ocena kliniczna żółtaczki 

Do metod diagnostycznych żółtaczek noworodków zaliczamy wywiad, badanie 

przedmiotowe, pomiar przezskórny bilirubiny oraz badania laboratoryjne krwi.  

 

Wywiad 

Podczas zbierania wywiadu ważne jest, aby informacje były jak najbardziej dokładne. 

Istotny jest wywiad rodzinny, z którego możemy uzyskać dane dotyczące przebiegu żółtaczki lub 

chorób wątroby u rodzeństwa lub rodziców (np. dziedziczne niedokrwistości hemolityczne, 

choroba hemolityczna spowodowana niezgodnością w układzie grupowym krwi,                    
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dziedziczne schorzenia metaboliczne, galaktozemia, mukowiscydoza, zespół Gilberta, zespół 

Criglera-Najjara).  

Kolejnym ważnym aspektem są choroby przebyte przez matkę w czasie ciąży (zakażenia, 

cukrzyca, nikotynizm) oraz leki przez nią zażywane (relanium czy tokolityki, takie jak fenoterol). 

W następnej części wywiadu istotne jest zgromadzenie danych dotyczących przebiegu 

porodu, podania oksytocyny, urazów okołoporodowych, zbyt późnego zaciśnięcia pępowiny czy 

niedotlenienia noworodka, opóźnionego pasażu smółki, karmienia piersią, wymiotów noworodka 

oraz zabarwienia stolca i moczu [8]. 

 

Badanie przedmiotowe 

Stopień nasilenia żółtaczki można określić na podstawie wizualnej oceny zażółcenia 

różnych części ciała, jest ona subiektywna, wymaga doświadczenia i powinna być 

przeprowadzana pod właściwym oświetleniem, najlepiej światła dziennego. Do tego celu 

przydatny okazuje się schemat Krammera.  

Początkowo zażółcenie pojawia się na twarzy, następnie na tułowiu, kończynach i na 

samym końcu na dystalnych ich częściach- na dłoniach i stopach [17]. Metoda ta nie należy do 

wystarczająco dokładnych i okazuje się nieskuteczna w trakcie stosowania fototerapii. 

Podczas badania należy zwrócić uwagę na symptomy mogące sygnalizować przyczynę 

żółtaczki, są to m.in. wcześniactwo, mikrocefalia, hipotrofia wewnątrzmaciczna, bladość powłok 

skórnych, wybroczyny, krwiaki podokostnowe, zapalenie spojówek, hepatosplenomegalię, 

objawy odwodnienia, cechy dysmorfii, obrzęki. W ocenie klinicznej istotne jest także 

uwzględnienie czynników ryzyka rozwoju ciężkiej hiperbilirubinemii [8, 20]. 

 

Badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne określają stan ogólny noworodka, do najważniejszych z nich należą: 

oznaczenie bilirubiny całkowitej i związanej, bezpośredni test Coombsa, morfologia z rozmazem 

manualnym i retikulocytami, CRP, TSH, badanie ogólne i posiew moczu, badania serologiczne                         

w kierunku infekcji wrodzonych (TORCH), oznaczenie grupy krwi, czynnika Rh, pośredniego odczynu 

Coombsa u matki, w przypadkumatki Rh-ujemnej i z grupą krwi 0- oznacza się grupę krwi i czynnik Rh 

noworodka [19]. 
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Pomiar przezskórny bilirubiny 

Ocena stężenia bilirubiny w surowicy (total serum bilirubin, TSB) razem z obserwacją są 

podstawą do wdrożenia leczenia fototerapią. Próbki pobierane są przez nakłucie pięty, co wiąże 

się z bólem i może powodować komplikacje, między innymi zakażenie miejsca nakłucia czy 

zapalenie szpiku. Urządzenia do przezskórnego pomiaru bilirubiny (transcutaneous bilirubin, 

TcB) są stosowane jako narzędzia przesiewowe w żółtaczce noworodków, dzięki czemu 

zmniejszają konieczność inwazyjnego pobierania próbek krwi. Stężenie bilirubiny oceniane jest 

metodą nieinwazyjną. Aparat kieruje wiązkę światła w głąb skóry noworodka i dokonuje pomiaru 

otrzymanej długości światła odbitego. Dzięki temu można zmniejszyć o 60-80% liczbę pobrań 

krwi. Należy pamiętać jednak, że pomiar przezskórny nie może być uznawany jako zamiennik 

pomiaru laboratoryjnego [4]. 

 

Postępowanie i leczenie żółtaczki 

Sposób postępowania w żółtaczkach zależy od przyczyny, wieku ciążowego i stanu ogólnego 

dziecka. Do leczenia objawowego zaliczamy: fototerapię, transfuzję wymienną, podanie 

immunoglobulin, podaż płynów i kalorii. 

 

Fototerapia 

Podstawą w leczeniu żółtaczki noworodków niezależnie od przyczyny jest fototerapia 

[20]. Decyzja o jej rozpoczęciu podejmowana jest na podstawie stężenia bilirubiny i szybkości jej 

wzrostu w odniesieniu do dojrzałości i wieku dziecka oraz obecności tzw. czynników ryzyka 

[17]. 

Niewiele jest przeciwwskazań zastosowania fototerapii, jednak należą do nich między 

innymi: długotrwałe stosowanie leków uczulających na światło (ibuprofen, furosemid, 

hydrochlorotiazyd, niektóre antybiotyki i sulfonamidy) oraz rozpoznanie wrodzonej porfirii lub 

obciążenie porfirią w wywiadzie rodzinnym [21]. 

Dzięki zastosowaniu fal o długości 410-460nm zachodzą reakcje przemiany bilirubiny 

pośredniej w substancje możliwe do usunięcia z żółcią [20]. Na efektywność zabiegu ma wpływ 

natężenie światła (ilość lamp i ich odległość od noworodka), powierzchnia skóry poddana 

naświetlaniu oraz od tempa produkcji bilirubiny [7]. 
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Do fototerapii używane są lampy fluorescencyjne o białym lub niebieskim świetle, lampy 

punktowe i materacyki fiberooptyczne. Należy stosować naświetlanie ciągłe. Jeżeli używane są 

lampy fluorescencyjne, noworodek powinien znajdować się w inkubatorze i mieć założoną na 

oczy specjalną opaskę. Przerwa w fototerapii na czas karmienia, czynności pielęgnacyjne czy 

pobieranie krwi, krótszy niż 60 minut nie zmniejsza jej efektywności. Podczas stosowania tej 

metody wskazane jest obserwowanie temperatury noworodka, stężenie bilirubiny całkowitej                     

i bezpośredniej w surowicy oraz stan nawodnienia i w razie konieczności uzupełnianie płynów. 

Efektem skutecznej fototerapii jest obniżenie stężenia bilirubiny całkowitej o 1-2mg/dl w czasie 

4-6 godzin [7, 8]. Potencjalnymi powikłaniami stosowania fototerapii są: 

 przegrzanie 

 nadmierna utrata wody (związane z przegrzaniem) 

 uszkodzenie siatkówki oka (spowodowane nieodpowiednią ochroną oczu podczas naświetlania)  

 biegunka (u części noworodków występuje biegunka, wodniste stolce, mogą mieć ciemnozielone 

zabarwienie, które wynika ze zwiększonego wydalania bilirubiny z jelit) 

 wysypki skórne (ustępuje po zaprzestaniu fototerapii) 

 zespół brązowego dziecka (ciemne, szarobrązowe zabarwienie skóry po zastosowaniu fototerapii 

u dzieci z żółtaczką cholestatyczną) 

 hipokalcemia 

 trombocytopenia  

 niedrożność jelit [7, 8].   

 

Podczas stosowania tego rodzaju leczenia żółtaczki wymagane jest uzupełnianie 

dokumentacji, w której zawarte powinno być:  

 czas rozpoczęcia i zakończenia fototerapii oraz czas przebywania poza fototerapią, 

 rodzaj i liczbę lamp, 

 wykonane badania dodatkowe oraz wyniki, 

 dane dotyczące masy ciała, karmienia, objętości moczu i dodatkowego podawania płynów                

[11, 21]. 
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Transfuzja wymienna 

Transfuzję wymienną stosuje się w ostateczności w celu natychmiastowego obniżenia 

stężenia bilirubiny z towarzyszącą hipoalbuminemią oraz wyrównania niedokrwistości, jeśli inne 

metody okazały się nieskuteczne.  

Do wskazań zastosowania tego zabiegu zalicza się: 

 nieskuteczna fototerapia 

 choroba hemolityczna 

 obrzęk płodu i niewydolność krążenia u noworodków z chorobą hemolityczną 

 stężenie bilirubiny większe niż 4,5 mg/dl w krwi pępowinowej 

 wzrost bilirubiny o 0,5 mg/dl lub ponad 5 mg/dl przez 10 godzin 

 objawy ostrej encefalopatii bilirubinowej (wzmożone napięcie mięśniowe, gorączka, 

opistotonus, zmieniony charakter krzyku) [8, 11]. 

 

Transfuzja wymienna powinna być wykonywana na oddziale intensywnej terapii przez 

wykwalifikowany personel, po otrzymaniu zgody rodziców. Istnieją dwie techniki wykonywania 

zabiegu - izowolumetryczna i technika jednego naczynia. Pierwsza z nich w mniejszym stopniu 

obciąża układ krążenia i polega na jednoczasowym odciąganiu krwi z tętnicy i podawaniu do 

żyły, natomiast technika jednego naczynia- na pobieraniu i podawaniu krwi do żyły 

pępowinowej. Jednorazowo wymieniane jest około 90% krwi krążącej, co powoduje obniżenie 

stężenia bilirubiny o 50%. W tym celu stosuje się 10-15ml/kg m.c. krwi pełnej lub koncentratu 

krwinek czerwonych [8]. 

W zależności od sytuacji klinicznej wartości bilirubiny będące wskazaniem do transfuzji 

są różne. Rozważana jest przy przekroczeniu bilirubiny całkowitej powyżej 20mg/dl w 2 dobie 

życia i 25mg/dl w kolejnych dobach życia, przy braku skuteczności intensywnej fototerapii. 

Dodatkowym aspektem branym pod uwagę podczas rozważania wprowadzenia tranfuzji jest 

stosunek stężenia bilirubiny do albumin.  

 

Do powikłań transfuzji wymiennej należą:  

 zaburzenia metaboliczne i elektrolitowe: kwasica, hipoglikemia, hiperkalemia, hipokalcemia, 

hipomagnezemia 

 zaburzenia układu krążenia: przeciążenie płynami, arytmie, zatrzymanie krążenia 

 trombocytopenia 
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 powikłania naczyniowe: perforacja, zatorowość, zakrzepica, kurcz naczyń 

 zakażenie 

 reakcja przeszczep przeciwko gospodarzowi 

 hipotermia [8, 17]. 

 

Immunoglobuliny 

Z wielu badań wynika, że podanie immunoglobulin (500-1000 mg/kg mc.)                              

w dwugodzinnym wlewie dożylnym jest skuteczne w leczeniu żółtaczki w konflikcie 

serologicznym. 

Immunoglobuliny wpływają na hemolizę. Podaje się je w przypadku dalszego wzrostu 

stężenia bilirubiny, pomimo stosowania fototerapii lub gdy jej stężenie osiąga wartości, przy 

których konieczne jest rozpoczęcie transfuzji wymiennej. Zabieg można powtórzyć po                         

12 godzinach, jeśli występuje taka potrzeba [11, 16]. 

 

Infuzje dożylne 

Nie ma wskazań do stosowania rutynowego podawania płynów infuzyjnych przy braku 

cech odwodnienia. Noworodki, u których stwierdzono spadek masy ciała większy niż 12% lub 

przy obecności wskazań powinny zostać dokarmiane odciągniętym pokarmem matki lub 

mieszanką. W przypadku trudności w karmieniu drogą enteralną konieczne jest wprowadzenie 

infuzji dożylnych [8, 16]. 

 

Powikłania żółtaczki 

Bilirubina pośrednia ma zdolność do przenikania przez barierę krew-mózg oraz 

uszkadzania neuronów. Toksyczne właściwości bilirubiny są główną przyczyną występowania 

poważnych powikłań neurologicznych o różnym nasileniu. Przy ciężkiej hiperbilirubinemii może 

pojawić się trwałe uszkodzenie układu nerwowego, mózgowe porażenie dziecięce (postać 

pozapiramidowa), głuchota, padaczka oraz opóźnienie rozwoju psychoruchowego [8, 20]. 
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Encefalopatia bilirubinowa 

Termin encefalopatia bilirubinowa dotyczy objawów toksycznego działania żółtego 

barwnika na ośrodkowy układ nerwowy, głównie na zwoje podstawne oraz jądra pnia mózgu. 

Najczęściej pojawia się w pierwszym tygodniu życia dziecka. Została ona sklasyfikowana na 

podstawie nasilenia objawów. 

Objawy BIND (bilirubin-inducedneurologicdysfunction), czyli zaburzenia rozwoju (tj. 

zaburzenia słuchu, mowy, chodu, napięcia mięśniowego, skupienia uwagi) mogą pojawić się                 

u noworodków podatnych tzn. tych, u których nie stwierdzono objawów encefalopatii, natomiast 

stężenie bilirubiny nie przekraczało poziomów neurotoksyczności (>25mg/dl) [8, 11]. 

 

Kernicterus 

Żółtaczka jąder podkorowych to określenie opisujące trwałe zmiany w mózgu będące 

wynikiem toksycznego działania bilirubiny, która odkłada się w jądrach mózgu. Jest to 

najgroźniejsze powikłanie hiperbilirubinemii noworodkowej. Częstość występowania określana 

jest na 0,4-2,7/100 000 urodzeń. Podczas szybkiego wzrostu stężenia bilirubiny występuje 

największe ryzyko jej rozwoju. Do objawów kernicterus zaliczamy między innymi: 

 pozapiramidową postać porażenia dziecięcego 

 upośledzenie słuchu 

 upośledzenie rozwoju intelektualnego 

 w większości przypadków obecne są także objawy ostrej encefalopatii bilirubinowej [10, 17]. 

U wcześniaków żółtaczka jąder podkorowych w większości przypadków kończy się 

zgonem, natomiast wśród noworodków urodzonych o czasie śmiertelność wynosi 50%. 

 

Uszkodzenie słuchu 

Jednym z kluczowych czynników ryzyka uszkodzenia słuchu wśród noworodków jest 

hiperbilirubinemia. Niedosłuch występuje u około 60% dzieci, u których wystąpiła żółtaczka. 

Prowadzi ona do specyficznej neuropatii słuchowej oraz może powodować odkładanie się 

bilirubiny w jądrze ślimakowym. W pierwszych 6 miesiącach życia problem ten dotyczy około 

26% noworodków, u których zwiększone stężenie bilirubiny utrzymywało się powyżej 48 godzin 

[22]. 
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CEL PRACY 

Celem prowadzonych badań jest: 

1. Zdefiniowanie pojęcia żółtaczki noworodków, wyjaśnienie czym się objawia, kiedy 

konieczne jest wprowadzenie leczenia i jak ono przebiega.  

2. Określenie problemów pielęgnacyjnych noworodka z żółtaczką w trakcie opieki 

szpitalnej. 

3. Opracowanie indywidualnego planu pielęgnowania noworodka z żółtaczką. 

4. Opracowanie wskazówek dla rodziców do dalszej obserwacji dziecka w domu. 

 

MATERIAŁ I METODY 

 Badaniem objęto noworodka płci żeńskiej z nasiloną żółtaczką okresu noworodkowego, 

który przebywał w Klinice Pediatrii i Nefrologii ze Stacją Dializ Uniwersyteckiego Dziecięcego 

Szpitala Klinicznego w Białymstoku.  

W trakcie przeprowadzania badania wykorzystana została metoda indywidualnego 

przypadku, do realizacji której użyte zostały następujące techniki badawcze: wywiad, 

obserwacja, analiza dokumentacji medycznej, wyniki badań laboratoryjnych i pomiary 

parametrów życiowych. 

W pracy przeprowadzono analizę problemów pielęgnacyjnych noworodka z żółtaczką 

wyłonionych na podstawie procesu pielęgnowania. 

 

WYNIKI 

Opis przypadku 

Do Kliniki Pediatrii i Nefrologii ze Stacją Dializ w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu 

Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku został przyjęty noworodek płci męskiej w 5 dobie 

życia. Powodem przyjęcia było pojawienie się żółtego zabarwienia na twarzy, tułowiu oraz 

częściowo na kończynach, apatia oraz niechęć do ssania, objawy odwodnienia (zapadnięte 

ciemię, suche śluzówki i skóra).  

Noworodek urodzony z ciąży 1, bliźniaczej, poród 1, powikłanej infekcją układu 

moczowego i nadciśnieniem tętniczym u matki. W czasie ciąży matka przyjmowała leki: 

Tarefoksym dożylnie oraz Dopegyt doustnie. Poród odbył się w 38 tygodniu ciąży, drogą cięcia 

cesarskiego. Dziecko urodziło się jako pierwsze z bliźniąt, w stanie ogólnym dobrym                     
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(8 punktów w skali Apgar w 1 minucie życia), z masą ciała 2150 gramów i długością 

ciemieniowo- piętową 52 cm. Obwód głowy wynosił 31cm, klatki piersiowej 30 cm.  

W badaniu przedmiotowym stwierdzono cechy hipotrofii wewnątrzmacicznej. 

Noworodek został zaszczepiony zgodnie z kalendarzem szczepień (BCG, Euvax), pobrana 

została krew do testów przesiewowych w kierunku fenyloketonurii, mukowiscydozy                               

i hipotyreozy oraz wykonano przesiewowe badanie słuchu. Noworodek w stanie ogólnym 

dobrym został wypisany do domu, poziom bilirubiny we krwi nie przekraczał wartości 

fizjologicznych. W 4 dobie życia rodzice zauważyli pojawienie się żółtego zabarwienia skóry.  

Przy przyjęciu zlecono oraz wykonano badania laboratoryjne. Bilirubina całkowita- 

16mg/dl, grupa krwi dziecka- 0Rh+, Hemoglobina- 22g/dl, płytki krwi- 176 tys./l, leukocyty- 

9,3x10
9
/l.  

Zastosowana została fototerapia światłem niebieskim o długości fali 425-475nm lampą 

wolnostojącą. Po wprowadzeniu leczenia u noworodka pojawiła się gorączka (38,5C), biegunka 

o zabarwieniu ciemnozielonym oraz zmiany zapalne w obrębie pośladków i pachwin.  

W oparciu o przeprowadzony wywiad, badanie przedmiotowe, pomiary, analizę 

dokumentacji medycznej oraz obserwacje zostały sformułowane problemy pielęgnacyjne oraz 

opracowano indywidualny plan opieki pielęgniarskiej.   

 

Indywidualny plan pielęgnowania 

PROBLEM I: Wysoki poziom bilirubiny (16mg/dl) i konieczność stosowania fototerapii. 

CEL OPIEKI: 

Obniżenie poziomu bilirubiny do wartości fizjologicznych, kontrola stosowanej metody leczenia. 

ZADANIA PIELĘGNIARKI: 

 Kontrola stężenia bilirubiny poprzez: pobieranie krwi do badań laboratoryjnych oraz 

przezskórny pomiar w wyznaczonych oraz odpowiednio osłoniętych przed 

promieniowaniem lampy miejscach na ciele noworodka. 

 Zapewnienie odpowiedniej ochrony oczu noworodka poprzez założenie specjalnej opaski 

w celu uniknięcia uszkodzenia siatkówki. 

 Prowadzenie kontrolki stosowanej metody leczenia (rodzaj i liczba lamp, czas 

rozpoczęcia oraz zakończenia fototerapii a także przerwanie naświetlenia podczas 

karmienia, pobierania krwi lub pielęgnacji. 
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 Pomiar temperatury ciała oraz prowadzenie kontrolki. 

 Ocena stanu nawodnienia noworodka oraz obserwacja pod kątem wystąpienia zaburzeń 

wodno-elektrolitowych. 

 Edukacja rodziców na temat prowadzonej metody leczenia, skuteczności, możliwych 

skutkach ubocznych.  

OCENA PODJĘTYCH DZIAŁAŃ: 

Poziom bilirubiny zmniejszył się do 12mg/dl, problem do dalszej obserwacji. 

 

PROBLEM II: Częste i luźne stolce spowodowane stosowaniem fototerapii. 

CEL OPIEKI: 

Zapobieganie nasileniu się odwodnienia oraz pogorszeniu się stanu zdrowia dziecka. 

ZADANIA PIELĘGNIARKI: 

 Kontrola wypróżnień (kolor, konsystencja, ilość, obecność domieszek patologicznych). 

 Kontrola masy ciała noworodka. 

 Kontrola stanu nawodnienia poprzez ocenę stanu napięcia skóry. 

 Obserwacja stanu skóry na pośladkach i okolic intymnych w kierunku wystąpienia stanu 

zapalnego.  

OCENA PODJĘTYCH DZIAŁAŃ: 

Stan dziecka nie uległ pogorszeniu, ilość stolców zmniejszyła się.  

 

PROBLEM III: Podwyższona temperatura ciała (38,5C) spowodowana wprowadzoną 

fototerapią. 

CEL OPIEKI: 

Obniżenie temperatury ciała. 

ZADANIA PIELĘGNIARKI: 

 Zastosowanie środków farmakologicznych na zlecenie lekarza. 

 Założenie kontrolki pomiaru temperatury ciała oraz częste pomiary. 

 Kontrola stanu nawodnienia noworodka. 

 Częste przystawianie do piersi. 

 Stosowanie okładów chłodzących na pachwiny. 
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OCENA PODJĘTYCH DZIAŁAŃ: 

Temperatura obniżyła się do 37,4C. Problem wymaga dalszej obserwacji.  

 

PROBLEM IV: Odwodnienie spowodowane nieefektywnym karmieniem piersią oraz 

fototerapią. 

CEL OPIEKI: 

Poprawa stanu nawodnienia noworodka, wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych. 

ZADANIA PIELĘGNIARKI: 

 Założenie wkłucia dożylnego. 

 Prowadzenie bilansu płynów. 

 Kontrola masy ciała. 

 Pobranie krwi w celu wykonania badań laboratoryjnych na zlecenie lekarza. 

 Obserwacja noworodka pod kątem objawów odwodnienia (zapadnięte ciemię, suche 

śluzówki, zapadnięte gałki oczne, zmniejszona diureza, pomiar tętna). 

 Podaż płynów drogą dożylną zgodnie ze zleceniem lekarza. 

OCENA PODJĘTYCH DZIAŁAŃ: 

Gospodarka wodno-elektrolitowa została wyrównana. 

 

PROBLEM V: Niechęć noworodka do jedzenia, apatia. 

CEL OPIEKI: 

Zapobieganie niedożywieniu i pogłębianiu się odwodnienia.  

ZADANIA PIELĘGNIARKI: 

 Kontrola masy ciała i stanu nawodnienia noworodka. 

 Prowadzenie bilansu płynów. 

 Umożliwienie matce przebywania na jednej sali z dzieckiem. 

 Nauczenie matki prawidłowej techniki przystawienia dziecka do piersi, skierowanie do 

Poradni Laktacyjnej. 

 Rozmowa z matką dziecka, poznanie jej obaw i zweryfikowanie wiedzy dotyczącej 

karmienia naturalnego. 

 Ocena efektywności karmienia piersią. 

 Częste karmienie dziecka. 
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OCENA PODJĘTYCH DZIAŁAŃ: 

Matka podejmuje próby karmienia piersią, nie zaobserwowano objawów niedożywienia. 

 

PROBLEM VI: Zmiany zapalne w obrębie pośladków i pachwin. 

CEL OPIEKI: 

Wygojenie skóry oraz zapobieganie nadkażeniu zmian zapalnych. 

ZADANIA PIELĘGNIARKI: 

 Kontrola wypróżnień noworodka (ilości, konsystencji stolca). 

 Częsta zmiana pampersa, dostosowana do ilości wypróżnień. 

 Odpowiednia pielęgnacja pośladków i okolic intymnych, stosowanie preparatów 

zapobiegających odparzeniom. 

 Dokładne mycie i dezynfekcja rąk przed i po każdym kontakcie z dzieckiem. 

 Edukacja rodziców na temat higieny i dezynfekcji rąk. 

OCENA PODJĘTYCH DZIAŁAŃ: 

Stan zapalny uległ zmniejszeniu, problem do dalszej obserwacji. 

 

PROBLEM VII: Niepokój rodziców spowodowany hospitalizacją noworodka. 

CEL OPIEKI: 

Zmniejszenie niepokoju rodziców. 

ZADANIA PIELĘGNIARKI: 

 Rozmowa z rodzicami, wyjaśnienie konieczności hospitalizacji dziecka. 

 Okazanie wsparcia i zrozumienia. 

 Przyjazne i życzliwe nastawienie do rodziców. 

 Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych w obecności rodzica. 

OCENA PODJĘTYCH DZIAŁAŃ: 

Niepokój rodziców zmniejszył się. 
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WNIOSKI 

1. Na podstawie danych zebranych przy pomocy metod badawczych sformułowany został 

opis przypadku noworodka z żółtaczką oraz określone zostały problemy pielęgnacyjne: 

 Noworodek miał wysoki poziom bilirubiny i konieczne było zastosowanie 

fototerapii. 

 Częste i luźne stolce spowodowane stosowaną fototerapią. 

 Podwyższona temperatura ciała (38,5C) spowodowana naświetlaniem 

noworodka. 

 Odwodnienie spowodowane nieefektywnym karmieniem piersią oraz stosowaną 

fototerapią. 

 Niechęć noworodka do jedzenia oraz apatia. 

 Zmiany zapalne w obrębie pośladków i pachwin. 

 Niepokój rodziców spowodowany hospitalizacją noworodka. 

2. Opracowany został indywidualny plan opieki pielęgniarki nad noworodkiem z żółtaczką, 

problemy pielęgnacyjne podlegają dalszej obserwacji lub zostały całkowicie rozwiązane.  

3. Opracowano broszurkę informacyjną dla rodziców oraz prezentację multimedialną w celu 

zwiększenia wiedzy rodziców na temat żółtaczki noworodków.  
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WSTĘP 

Nadwaga i otyłość to ciągle wzrastający i poważny problem społeczny, który 

odzwierciedla zmiany społeczne, kulturowe i ekonomiczne. Według Światowej Organizacji 

Zdrowia (WHO) otyłość przybrała postać globalnej epidemii i zakwalifikowana została do grupy 

z najpoważniejszych chorób niezakaźnych [1].  

Otyłość to choroba ogólnoustrojowa, która spowodowana jest zaburzeniami homeostazy 

przemian energetycznych, co prowadzi do zwiększonej ilości tłuszczowej masy ciała. Jest 

również wynikiem dodatniego bilansu energetycznego [2].  

Niezbędne są w związku z tym szybko podejmowane działania prewencyjne mające na 

celu zmniejszenie występowania tego schorzenia polegające na modyfikacji stylu życia 

uwzględniające codzienną aktywność fizyczną i racjonalne odżywianie [3]. 

 

Otyłość – definicja 

Otyłość jest to stan patologiczny, w którym dochodzi do zwiększenia masy tkanki 

tłuszczowej. Otyłość jest konsekwencją przewlekłego zaburzenia równowagi pomiędzy ilością 

dostarczanej energii a jej wydatkowaniem [4].  

Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne określa otyłość jako stan nadmiernego 

nagromadzenia tkanki tłuszczowej powodujących cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, miażdżycę                 

i zwyrodnienie wielostawowe. Za kryterium rozpoznania otyłości przyjmuje się BMI >30kg/m
2
 

[5].  
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Epidemiologia  

WHO uznała otyłość za najgroźniejszą chorobę przewlekłą, która nieleczona prowadzi do 

rozwoju chorób układu krążenia, cukrzycy typu 2, zespołu metabolicznego, zaburzeń 

hormonalnych, a także zwiększa ryzyko zachorowań na niektóre rodzaje nowotworów [6].  

Według Światowej Organizacji Zdrowia szacuje, że na świecie żyje 1,6 mld ludzi ze 

wskaźnikiem BMI >25 kg/m
2
 z czego 522 mln to osoby otyłe. W Stanach Zjednoczonych 33,3% 

kobiet i 35,3% mężczyzn ma BMI >30 kg/m
2
 a liczba osób skrajnie otyłych, u których BMI 

wynosiło >50 kg/m
2
 wzrosła sześciokrotnie w ostatnim dziesięcioleciu [7]. 

W Polsce także stwierdza się wzrost liczby osób otyłych. Szczególnie w populacji dzieci  

i młodzieży. Odsetek osób otyłych w Polsce stale wzrasta – w roku 1996 wynosił 27,7%,                          

w 2004r. wzrósł – 29,6% natomiast już w roku 2009 osiągnął 53%. Badania naukowe dowodzą              

o ścisłej zależności pomiędzy BMI w dzieciństwie, a ryzykiem pojawienia się choroby 

niedokrwiennej serca w wieku dorosłym [8].  

Według Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego Polska znajduje się na                 

6 miejscu częstości występowania otyłości w Europie – 23,2%. Wśród krajów sąsiadujących 

bardziej otyli są jedynie Czesi (26,8%). Ten sam odsetek osób cierpiących z powodu otyłości 

występuje w Norwegii a nieznacznie niższy w Rosji (23,1%). Największy problem jednak 

występuje w Wielkiej Brytanii, gdzie otyłością dotkniętych jest aż 27,3% społeczeństwa. 

„Najszczuplejszymi” Europejczykami zgodnie z indeksem są natomiast Węgrzy, bo choroba 

dotyczy tam jedynie 22% [9]. 

Zgodnie z Raportem Bieżących Statystyk Otyłości i Nadwagi w Polsce odsetek osób                     

z nadwagą i otyłością w Polsce wynosił 49,55 %. Najmniejszy odsetek osób otyłych występuje w 

województwie opolskim (34,8%), największy w województwie dolnośląskim (51,9%), natomiast 

w województwie podlaskim wynosi on 46,2% [10].  

 

Kryteria rozpoznawania  

W celu zdiagnozowania otyłości pomocne jest określenie procentowej zawartości tłuszczu 

w organizmie. Otyłość stwierdza się w przypadku, gdy graniczne wartości wynoszą 

odpowiednio: dla mężczyzn 20-25% i dla kobiet 25-30%.  Otyłość w praktykach klinicznych 

rozpoznawana jest również na podstawie: BMI lub obwodu talii (WHR). Najczęściej 

stosowanym pomiarem masy ciała jest wskaźnik BMI (body mass index) [7].  
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W przypadku dzieci i młodzieży w celu oceny stanu odżywienia posługiwać się należy 

siatkami centylowymi, które dostosowane są do wieku i płci badanych. Uwzględniają one normy 

odpowiednie dla płci i wieku. Wartość BMI znajdująca się w przedziale 85-95 percentyl oznacza 

nadwagę, natomiast powyżej 95 – otyłość [11]. 

Do określenia postaci otyłości zastosować można wskaźnik WHR (waist-hip ratio) - czyli 

stosunku obwodu talii do obwodu bioder. O otyłości u kobiet świadczy WHR >0,8,  

a u mężczyzn >1,0 [12].  

 

Typy otyłości  

Otyłość można rozpatrywać w dwóch wariantach: pierwszy uwzględniający przyczynę 

powstawania, drugi - opierający się na pomiarach antropometrycznych.  

Uwzględniając czynnik antropometryczny otyłość dzielimy na:  

1. Typ brzuszny (centralny, androidalny, typ jabłko) - gdzie tkanka tłuszczowa jest 

zgromadzona w okolicy zaotrzewnowej (spotykana jest częściej u mężczyzn i zajmuje 

głównie górne partie ciała, takie jak ramiona, kark, brzuch. Ta lokalizacja jest przyczyną 

groźnych konsekwencji. Tłuszcz gromadzi się wokół ważnych życiowo narządów 

powodując powikłania sercowo-naczyniowe, zespoły metaboliczne). Rozpoznawany jest, 

gdy WHR jest większy lub równy 0,8 u kobiet lub 1,0 u mężczyzn.   

2. Typ pośladkowo-udowy (gynoidalny, obwodowy, typ gruszka) tkanka tłuszczowa 

gromadzi się w okolicy bioder, ud i pośladków. Dominuje najczęściej w populacji kobiet. 

Rozpoznajemy go, gdy WHR jest niższy niż 0,8 u kobiet lub 1,0 u mężczyzn.  

3. Typ uogólniony- tkanka tłuszczowa rozmieszczona jest równomiernie w obrębie całego 

ciała. Ten typ otyłości występuje zazwyczaj u osób, u których problemy z wagą 

rozpoczęły się już w dzieciństwie [7].  

 

Ze względu na etiopatogenezę otyłość dzielimy na: 

1. Otyłość prostą, której przyczyną mogą być nadmierna podaż kalorii, szczególnie 

zawartej w żywności wysoko przetworzonej obfitującej w węglowodany szybko 

wchłaniane i tłuszcze. 
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2. Otyłość wtórną – spowodowaną:  

 czynnikami endokrynologicznymi (niedoczynność tarczycy, niedobór endrogenów                     

u mężczyzn, estrogenów u kobiet, hiperinsulinizm, niedobór hormonu wzrostu, choroba 

Cushinga), 

 w przebiegu uszkodzenia OUN, 

 przewlekłego stosowania leków np.: kortykosteroidów, pochodnych fenotiazyny, 

doustnych środków antykoncepcyjnych, leków p/depresyjnych (Imipramina, sole litu, 

amitryptylina, leków p/padaczkowych (pochodne kwasu walproinowego, pochodne 

sulfonylomocznika), 

 z powodu czynników genetycznych (Zespół Turnera, Pradego-Williego, Carpentera).  

3. Otyłość z powodu czynników środowiskowych: 

 niedożywienie w życiu płodowym, 

 choroba niedokrwienna serca, 

 nowotwory (przełyku, jelita cienkiego, wątroby), 

 choroby zwyrodnieniowe stawów [13].  

 

Metody leczenia otyłości 

Leczenie otyłości to proces złożony i często wieloetapowy. Składają się na niego 

elementy, zależne od efektów stosowanej terapii. Podstawowym etapem leczenia otyłości jest 

terapia dietetyczna – wprowadzenie odpowiedniej diety w celu redukcji masy ciała. Stosowanie 

tego typu metody przynosi najlepsze korzyści wraz z aktywnością fizyczną, dostosowaną do 

aktualnego stanu zdrowia i możliwości chorego. Niezmiernie ważna w przypadku leczenia 

otyłości jest psychoterapia wspomagająca ten proces [14].  

Działania podejmowane w celu zmniejszenia skali tego problemu muszą być prowadzone 

w sposób kompleksowy – aby osiągnąć zadowalające efekty wymagana jest współpraca wielu 

specjalistów w dziedzinach medycyny, psychologii, dietetyki oraz farmacji [15].  

 Leczenie powinno być indywidualnie dostosowane do każdego chorego – powinno 

uwzględniać również choroby współtowarzyszące. W przypadku nadwagi i otyłości można 

stworzyć uproszczony algorytm leczenia, który obejmuje trzy etapy: leczenie niefarmakologiczne 

(aktywność fizyczna, postępowanie dietetyczne, modyfikacja zachowani i stylu życia), leczenie 

farmakologiczne oraz leczenie chirurgiczne – zabiegi bariatryczne [16].  
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Leczenie dietetyczne u osób z otyłością 

W żywieniu ludzi otyłych najczęściej występującymi błędami dietetycznymi są przede 

wszystkim: nieprawidłowy dobór produktów żywnościowych, nieprawidłowa obróbka termiczna 

produktów spożywczych, nieregularne spożywanie posiłków, w nieprawidłowa ilość oraz 

podjadanie między posiłkami [17].  

 Najczęściej stosowane są diety niskokaloryczne, które nazywane są też redukującymi lub 

diety niskoenergetyczne.  

 Przy opracowywaniu programów dietetycznych mających na celu redukcję masy ciała 

przeznaczonych dla osób otyłych należy zachować następujące zasady: 

 dieta powinna zawierać nie mniej niż 1000 kcal (niskoenergetyczna) oraz składać się  

z produktów łatwo dostępnych,  

 powinna dostarczać wszystkich niezbędnych składników odżywczych, 

 ilość dostarczanego białka powinna wynosić 0,8-1,5 g/kg, 

 węglowodany powinny być dostarczane w ilości nie mniej niż 100 g, 

 w skład diety powinny wchodzić 4-5 małych posiłków [18].  

 

Aktywność fizyczna osób otyłych 

 Aktywność fizyczna osób otyłych jest niezwykle ważna jako forma wspomagania 

wszystkich rodzajów terapii. Współwystępowanie aktywności wraz z terapią dietetyczną daje 

najlepsze efekty. Najbardziej pożądanymi rodzajami aktywności fizycznej są ćwiczenia 

ogólnokondycyjne o niskim poziomie intensywności: marsz, marszobieg, pływanie, jazda na 

rowerze, ćwiczenia w wodzie a nawet wchodzenie po schodach [2].  

 

Leczenie farmakologiczne  

 Do leczenia farmakologicznego kwalifikujemy pacjentów, u których terapia dietą oraz 

aktywność fizyczna nie przynoszą pożądanych efektów. Wprowadzamy ją u pacjentów z BMI 

wyższym niż 30 kg/m
2
, bądź przy BMI powyżej 27 kg/m

2 
w przypadku występowania chorób 

współtowarzyszących. W Polsce dostępne są dwa leki: Sibutramina oraz Orlistat [19]. 

 

 

 



Ocena wiedzy studentów I roku kierunku pielęgniarstwa i fizjoterapii                                          

na temat profilaktyki otyłości 

44 

 

Leczenie chirurgiczne otyłości  

            Chirurgiczne leczenie otyłości pozwala na redukcję masy ciała osobom, u których 

każda inna metoda leczenie nie przynosi spodziewanych efektów. Zadaniem chirurgicznych 

metod walki z otyłością jest zmniejszenie odczuwania głodu, uczucie sytości po spożyciu 

niewielkiej ilości pokarmu stałego oraz wyłączenie z działania części żołądka produkującej 

grelinę – hormon odpowiedzialny za przesyłanie do mózgu sygnału głodu.  

Zgodnie z Europejskimi Wytycznymi w zakresie chirurgicznego leczenia otyłości 

olbrzymiej wskazaniami do operacji bariatrycznych są:  

 chorzy w wieku 18-60 lat 

 BMI  40 kg/m
2,
 

 BMI 35-40 kg/m
2
 z chorobami towarzyszącymi, w przypadku których wywołany 

chirurgicznie ubytek masy ciała spowoduje ich poprawę lub ustąpienie (np.: zaburzenia 

metaboliczne, choroby sercowo-oddechowe, problemy społeczne i psychologiczne 

związane z otyłością) [19].  

 

Najczęstszymi zabiegami chirurgii bariatrycznej są: 

 opaska żołądkowa, 

 operacja ominięcia żołądkowego z użyciem pętli Roux-en-Y, 

 balon żołądkowy [19].  

 

 Zabieg operacyjny jest rozwiązaniem ostatecznym, rozważamy go jedynie w przypadku 

nieefektywnego leczenia zachowawczego – braku redukcji masy ciała lub nietrwałego jej 

charakteru. W trakcie trwania całego procesu leczenia niezbędna jest psychoterapia.  

 

Profilaktyka otyłości  

Profilaktyka zdrowia to działania zapobiegające chorobom, poprzez ich wczesne 

wykrycie i leczenie oraz utrwalenie prawidłowych nawyków zdrowego stylu życia. Skierowana 

jest do osób w każdym wieku i różnym stanie zdrowia. Prewencja nieprawidłowych nawyków 

żywieniowych oraz nieprawidłowego stylu życia przynosi największe korzyści.  
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 Społeczeństwo dzięki zachowaniom prewencyjnym może osiągnąć poprawę świadomości 

zdrowotnej oraz stanu zdrowia populacji, znacznie obniżyć koszty leczenia, zmniejszyć ilość 

osób z powikłaniami chorób wynikających z otyłości, zmniejszyć liczbę zachorowań i zgonów,             

a także zwiększenie odsetka wyleczeń [20]. 

Pojęcie profilaktyki zdrowotnej rozumieć możemy zatem jako wspieranie człowieka                    

w jego prawidłowym funkcjonowaniu i zdrowym życiu. Jest ukierunkowana również na 

rozpoznanie niepożądanych zjawisk społecznych oraz zagrożeń [20].  

 

Profilaktykę zdrowotną dzielimy na następujące fazy: 

1. profilaktyka wczesna – utrwala prawidłowe wzorce zdrowego stylu życia. 

2. profilaktyka pierwszorzędowa (pierwotna) - obejmuje grupy niskiego ryzyka. Ma na 

celu podejmowanie działań skierowanych do ludzi zdrowych poprzez wspomaganie 

prawidłowych procesów rozwoju fizycznego i psychicznego, czyli promocję zdrowego 

stylu życia. Zapobiega chorobie poprzez kontrolowanie czynników ryzyka.  

3. profilaktyka drugorzędowa (wtórna) – obejmuje grupy zwiększonego ryzyka ze 

zwiększonym ryzykiem wystąpienia jakiejś choroby. Jej głównym celem jest wczesne 

wykrycie objawów oraz rozpoczęcie leczenia. W tym rodzaju profilaktyki zastosowanie 

znajdują testy przesiewowe.  

4. profilaktyka trzeciorzędowa (działania rehabilitacyjne, reedukacyjne) - obejmuje 

osoby przewlekle chore lub niepełnosprawne. Jej głównym założeniem jest zapobieganie 

dalszym skutkom chorób lub niepełnosprawności, w tym: 

 przywrócenie lub zastąpienie uszkodzonych funkcji (np. proteza), 

 pomoc w radzeniu sobie z chorobą, akceptacja swojego stanu zdrowia, 

 przeciwdziałanie izolacji społecznej, 

 pomoc w utrzymaniu kondycji fizycznej i psychicznej (umiejętność samopielęgnacji, 

rozwijanie zainteresowań) [21].  

 

Niezależnie od etapu prewencji bardzo ważną rolę odgrywa edukacja zdrowotna. Skupia 

się ona na uświadomieniu związku między zdrowiem człowieka a stylem jego życia,  

a także środowiskiem. Poprzez przekazywanie informacji kształtujemy postawy prozdrowotne 

jednostek oraz motywujemy tym samym do realizacji zachowań sprzyjających zdrowiu.  



Ocena wiedzy studentów I roku kierunku pielęgniarstwa i fizjoterapii                                          

na temat profilaktyki otyłości 

46 

 

Zadania profilaktyki prewencyjnej w otyłości 

Problem zapobiegania i zwalczania nadwagi i otyłości na poziomie populacyjnym to 

zadanie bardzo trudne z powodu konieczności systemowego podejścia i angażowania różnych 

sektorów życia publicznego, m.in.: promocji zdrowia, opieki zdrowotnej, środowiska naukowego 

i administracji rządowej. Do działań profilaktyki populacyjnej należy:  

 promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia,  

 edukacja żywieniowa w szkołach, 

 dostarczanie prawidłowych informacji na etykietach produktów spożywczych, 

 reklamy produktów spożywczych odpowiednie dla dzieci, 

 promowanie spędzania mniejszej ilości wolnego czasu przez telewizorem czy 

komputerem [22].  

 

W celu prewencji problemu otyłości i nadwagi utworzono ogólnoświatowe  

i europejskie strategie działania w zakresie walki z nadwagą i otyłością oraz innymi chorobami 

przewlekłymi poprzez racjonalne żywienie oraz aktywność fizyczną (Globalna Strategia WHO 

dotycząca żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia). Strategie ogólnopolskie polegały na 

wprowadzeniu Narodowego Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym 

Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej (POL-HEALTH) 

był on opracowany we współdziałaniu z WHO i Komisją Europejską [22]. 

  

CEL PRACY 

Celem pracy była ocena wiedzy studentów i roku pielęgniarstwa i fizjoterapii na temat 

profilaktyki otyłości oraz poznanie nawyków żywieniowych i podstaw zdrowotnych tychże 

studentów.  

 

MATERIAŁ I METODY 

Badaniem objęto 100 studentów kierunków medycznych (50 – pielęgniarstwo,                          

50 – fizjoterapia) studiujących na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego  

w Białymstoku.  
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Do analizy przeprowadzonych badań wykorzystano następujące sposoby analizy 

danych ilościowych:  

– różnice między porównywanymi grupami oceniono na podstawie testu istotności dla 

zmiennych jakościowych - statystyka chi-kwadrat; 

– zastosowano również współczynnik korelacji Pearsona (oparta na wartościach chi-kwadrat 

miara zależności między zmiennymi skategoryzowanymi, wskazuje na siłę związku). 

– za istotne statystycznie przyjęto wyniki spełniające warunek p < 0,05. 

 

WYNIKI  

Charakterystyka badanej grupy 

W badaniach udział wzięło 100 osób: 85 kobiet i 15 mężczyzn, studentów fizjoterapii 

(50%) i pielęgniarstwa (50%). Średnia wieku badanych wynosiła 21,29 lat (±2,10). Ankietowani 

byli mieszkańcami miast 65% i wsi 35% (Rycina 1). 

 

 

Rycina 1. Struktura badanych ze względu na miejsce zamieszkania 

 

Większość badanych funkcjonowała w rodzinach pełnych 91%, gdy 9% pochodziło  

z rodzi niepełnych (Rycina 2). 

 

 

Rycina 2. Struktura badanych ze względu na typ rodziny 
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Ankietowani ocenili status materialny swojej rodziny jako bardzo dobry 33%, dobry 57%, 

średni 10%. Żaden badany nie użył określenia niski (Rycina 3). 

 

 

Rycina 3. Struktura badanych ze względu na status materialny rodziny 

 

Ojcowie badanych mieli przede wszystkim wykształcenie zawodowe 44% lub średnie 

36%, a w mniej licznych przypadkach wyższe 17% i podstawowe 3% (Rycina 4). 

 

 

Rycina 4. Struktura badanych ze względu na poziom wykształcenia ojca 

 

Matki badanych miały przede wszystkim wykształcenie wyższe 45%, gdy w pozostałych 

przypadkach zawodowe 29% i średnie 26% (Rycina 5). 

 

 

Rycina 5. Struktura badanych ze względu na poziom wykształcenia matki 
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Ojcowie badanych wykonywali pracę fizyczną 70%, a w pozostałych przypadkach pracę 

umysłową – 17%. Osoby o statusie rencista/emeryt stanowiły 12%, a osoby bezrobotne – 1% 

(Rycina 6). 

 

 

Rycina 6. Struktura badanych ze względu na rodzaj pracy ojca 

 

Matki badanych wykonywały pracę umysłową 48% i fizyczną 40%. Osoby o statusie 

rencista/emeryt stanowiły 6%, a osoby bezrobotne – 6% (Rycina 7). 

 

 

 

 

Na podstawie zebranych danych: wzrost i masa ciała wyliczono wskaźnik BMI ze wzoru: 

(masa ciała [kg])/(wysokość ciała [m])
2
. Do oceny poziomu otyłości wykorzystano klasyfikację 

otyłości wg WHO dla osób dorosłych: 18,5 - 24,9 – masa ciała prawidłowa; 25 - 29,9 – nadwaga 

bez otyłości; powyżej 30 - 34,9 – otyłość. 

Wartość średnia wskaźnika BMI wynosiła 22,04 lat (±2,61), co jest w granicach normy. 

Oceniono, że prawidłową masę ciała posiadało 85% badanych, gdy nadwaga występowała                   

u 13%, a otyłość w 2% przypadków (Rycina 8). 

Rycina 7. Struktura badanych ze względu na rodzaj pracy matki 
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Rycina 8. Struktura badanych ze względu na wskaźnik BMI 

 

Test wiedzy  

Otyłość jako chorobę postrzegało 92% badanych. Odpowiedź błędną wskazało 8% grupy 

(Rycina 9). 

 

 

Rycina 9. Postrzeganie otyłości jako choroby przez badanych 

 

Otyłość według wskaźnika BMI potrafiło określić 82% badanych, którzy wybrali wartość 

powyżej 30. Pozostali badani 18% wskazali odpowiedź błędną 25-29,99 (Rycina 10). 

 

 

Rycina 10. Umiejętność odczytania wg. wskaźnika BMI przez badanych 

 

Zdaniem większości badanych zagrożenie nadwagą i otyłością dotyczy wszystkich, bez 

względu na płeć i wiek 94%. W pozostałych przypadkach 6% wybrano, że problem dotyczy 

zarówno kobiet, jak i mężczyzn (Rycina 11). 
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Ankietowani wskazali, że przyczyną otyłości może być przede wszystkim znaczne 

ograniczenie aktywności fizycznej 98% oraz nieprawidłowe nawyki żywieniowe 91%, a także 

czynniki genetyczne 71% lub psychologiczne 61%. Nieznaczna część badanych uważała, że do 

otyłości może przyczynić się częste oglądanie telewizji 28% oraz status społeczny 21%. Żaden 

respondent nie wskazał, że aktywny tryb życia i racjonalne odżywianie prowadzi do otyłości 

(Rycina 12). 

 

 

(wyniki nie sumują się do 100% - możliwa wielokrotność wyboru odpowiedzi) 

Rycina 12. Przyczyny otyłości w opinii badanych 

 

 

 

Rycina 11. Płeć i wiek jako czynniki ryzyka w opinii badanych 
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Zdaniem 95% ankietowanych reklamy mają wpływ na zakup i spożycie produktów 

żywnościowych. Opinię przeciwną wyraziło 2% grupy, a 3% wskazało odpowiedź: nie wiem 

(Rycina 13). 

 

 

Rycina 13. Wpływ reklamy na zakup i spożycie produktów żywnościowych 

w opinii badanych 

 

Większość badanych stwierdziła, że reklama może przyczynić się do rozwoju otyłości 

78%. Odpowiedź przeczącą wybrało 9% grupy, a pozostałe 13% wskazało wariant: nie wiem 

(Rycina 14). 

 

 

Rycina 14. Przyczynianie się reklamy do rozwoju otyłości w opinii badanych 

 

Ankietowani uważali, że w wyniku otyłości może dojść do nadciśnienia tętniczego 98%, 

zaburzeń gospodarki węglowodanowej oraz cukrzycy typu 2 – 93%, a także zaburzenia 

gospodarki tłuszczowej 82%. Badani wskazali także na zaburzenia układu pokarmowego 68%              

i kostnego 68% oraz zaburzenia emocjonalne 58%. Respondenci stwierdzili, że otyłość prowadzi 

do większej predyspozycji do chorób nowotworowych w wieku dorosłym 48% (Rycina 15). 
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(wyniki nie sumują się do 100% - możliwa wielokrotność wyboru odpowiedzi) 

Rycina 15.  Następstwa otyłości w opinii badanych 

 

Zdaniem badanych otyłości można zapobiegać przede wszystkim poprzez racjonalne 

odżywianie 98% i codzienną aktywność 94%. W mniej licznych przypadkach wskazano zabiegi 

chirurgiczne 18% i stosowanie odpowiednich leków 9% (Rycina 16). 

 

 

(wyniki nie sumują się do 100% - możliwa wielokrotność wyboru odpowiedzi) 

Rycina16. Zapobieganie otyłości w opinii badanych 
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Wszyscy badani uważali, że mają wiedzę o otyłości, oceniając ją najczęściej jako 

wystarczającą 83%, ale także bardzo dobrą 11% oraz bardzo małą 6% (Rycina 17). 

 

 

Rycina 17. Samoocena wiedzy na temat otyłości przez badanych 

 

Zdaniem połowy badanych 48% u podstawy aktualnej piramidy zdrowego żywienia  

i aktywności fizycznej jest aktywność fizyczna. Pozostali ankietowani wskazali na produkty 

zbożowe, makarony, kasze 29%, owoce i warzywa 16%, nabiał 3%, mięso i jajka 1%. 

Odpowiedź: nie wiem wybrano w 3% przypadków (Rycina 18). 

 

 

Rycina 18. Podstawa piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w opinii badanych 

 

Ankietowani określili, że zaleca się spożywanie 4-5 posiłków dziennie.  

W 2% przypadków wskazano błędnie na 3 posiłki dziennie (Rycina 19). 

 

Rycina 19. Zalecana liczba posiłków w ciągu dnia w opinii badanych 
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Zdaniem 94% badanych zaleca się spożywanie posiłków co 3-4 godziny. Pozostali 

respondenci wskazali błędnie: 1-2 godzin 4% oraz 5-6 godzin 2% (Rycina 20). 

 

 

Rycina 20. Zalecany odstęp pomiędzy posiłkami w opinii badanych 

 

Ankietowani uważali, że warzywa należy spożywać raz dziennie 13%, dwa razy dziennie 

27%, trzy razy dziennie 34%, co najmniej 5 razy dziennie 26% - co jest odpowiedzią prawidłową 

(Rycina 21). 

 

 

Rycina 21. Zalecana dzienna porcja warzyw w opinii badanych 

Ankietowani uważali, że owoce należy spożywać raz dziennie 26%, dwa razy dziennie 

36%, trzy razy dziennie 21% (co jest odpowiedzią prawidłową), co najmniej 5 razy dziennie 17% 

(Rycina 22). 

 

Rycina 22. Zalecana dzienna porcja owoców w opinii badanych 
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Zdaniem 91% badanych nie zaleca się podjadania pomiędzy posiłkami. Pozostali 

respondenci wskazali błędnie odpowiedź twierdzącą 6% oraz nie wiem 3% (Rycina 23). 

 

 

Rycina 23. Postrzeganie podjadania pomiędzy posiłkami jako dobrego 

nawyku żywieniowego w opinii badanych 

 

Większość ankietowanych wskazała, że zaleca się spożywanie wody 97%. 

W przypadkach jednostkowych wybrano soki owocowe 2% i napoje gazowane 1% (Rycina 24). 

 

 

Rycina 24. Zalecane napoje w opinii badanych 

 

Podjadanie jako czynnik ryzyka rozwoju otyłości postrzegało 96% grupy. Odpowiedź 

negatywną wskazało 3%, a pozostałe 1% wybrało odpowiedź: nie wiem (Rycina 25). 

 

Rycina 25. Postrzeganie podjadania pomiędzy posiłkami jako czynnika ryzyka 

powstawania otyłości w opinii badanych 
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Spożywanie produktów fast-food jako czynnik ryzyka rozwoju otyłości postrzegało 98% 

grupy, gdy pozostałe 2% wskazało odpowiedź przeczącą (Rycina 26). 

 

 

Rycina 26. Postrzeganie fast-food jako czynnika ryzyka powstawania otyłości 

w opinii badanych 

 

Ankietowani jako źródło dobrych tłuszczów najczęściej wskazywali ryby 94% i oliwę                 

z oliwek 90%. Nieliczni badani wybrali mięso wieprzowe 10% i smalec 9%  (Rycina 27). 

 

(wyniki nie sumują się do 100% - możliwa wielokrotność wyboru odpowiedzi) 

Rycina 27. Produkty będące źródłem dobrych tłuszczów w opinii badanych 

 

Większość badanych określiło, że ostatni posiłek spożywa się do 2 godzin przed snem 

95%. Pozostali badani wybrali odpowiedzi nieprawidłowe: najpóźniej do 18.00 4% lub 

bezpośrednio przed snem 1% (Rycina 28). 
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Rycina 28. Zalecany odstęp pomiędzy spożywaniem ostatniego posiłku przed snem                 

w opinii badanych 

 

Ankietowani wskazali, że w ciągu doby zaleca się spożywanie nie mniej niż 1,5 litra 

płynów 92%. Około 10% grupy wybrało odpowiedzi błędne: co najmniej 3 liry 5%, 1 litr 2%, 

wystarczy pić tylko w przypadku pragnienia 1% (Rycina 29). 

 

 

Rycina 29. Zalecany ilość spożywanych płynów w ciągu dnia w opinii badanych 

 

Badani uważali, że zalecana ilość soli w ciągu dnia wynosi 5-6 g 74%. Co czwarta osoba 

udzieliła odpowiedzi błędnej: 4 łyżeczki 13%, wcale 8%, nie wiem 5% (Rycina 30). 

 

Rycina 30. Zalecana ilość soli w ciągu dnia w opinii badanych 
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W badanej grupie 96% uważało, że nadmierne spożycie soli jest szkodliwe. 

W pozostałych przypadkach 4% wybrano odpowiedź nie wiem (Rycina 31). 

 

 

Rycina 31. Szkodliwość nadmiernego spożywania soli w opinii badanych 

 

W profilaktyce otyłości zdaniem badanych zaleca się gotowanie 81% i duszenie 68%. 

Ankietowani wskazali także na pieczenie 28% i smażenie 8% (Rycina 32). 

 

 

(wyniki nie sumują się do 100% - możliwa wielokrotność wyboru odpowiedzi) 

Rycina 32. Metody obróbki żywności w profilaktyce otyłości w opinii badanych 

 

 

Zdaniem 44% aktywność powinna być podejmowana codziennie, gdy 43% wskazało na 

3-4 racy w tygodniu. Pozostali badani określili, że 5-6 razy w tygodniu 11%, a 2% 1-2 razy                    

w tygodniu (Rycina 33). 
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Rycina 33. Zalecana częstotliwość aktywnego spędzania wolnego czasu w opinii badanych 

 

Ankietowani określili prawidłowo, że podejmowana aktywność powinna trwać co 

najmniej 60 minut 30%, gdy najczęściej udzieloną odpowiedzią było – co najmniej 30 minut 70% 

(Rycina 34). 

 

 

Rycina 34. Zalecany czas podejmowanej aktywności w opinii badanych 

 

W badanej grupie w zajęciach wychowania fizycznego uczestniczyło 61% badanych,                   

a rzadko 24%. Pozostali ankietowani 15% nie uczestniczyli w zajęciach: bo mają zwolnienie 1% 

lub nie lubią ćwiczyć 14% (Rycina 35). 

 

 

Rycina 35. Uczestniczenie w zajęciach wychowywania fizycznego wśród badanych 
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Ankietowani wskazali, że wiedzę na temat zapobiegania otyłości można uzyskać  

z Internetu 43%, telewizji 36%, książek 15%, czasopism 3%, w szkole 5%, od rodziców 1% 

(Rycina 36). 

 

 

(wyniki nie sumują się do 100% - możliwa wielokrotność wyboru odpowiedzi) 

Rycina 36. Źródła wiedzy na temat zapobiegania otyłości wśród badanych 

 

Podsumowując test wiedzy uzyskano, że średni wynik w badanej grupie wynosił                 

40,38 pkt. (±3,18), co ocenia się jako poziom bardzo dobry. Najniższy uzyskany wynik był 

równy 33 pkt – ocena dobra (poziom dobry), a najwyższy – 47 pkt. – ocena bardzo dobra 

(poziom wysoki). Żaden respondent nie uzyskał maksymalnej liczby 50 pkt. w przeprowadzonym 

teście wiedzy (Tablela I).  

Tabela I. Wartość średnia testu wiedzy wśród studentów fizjoterapii i pielęgniarstwa 

Grupa N Średnia (±SD) Mediana Minimum Maksimum 
Dolny  

kwartyl 

Górny 

kwartyl 

OGÓŁEM 100 40,38 (±3,18) 41 33 47 38 42,5 

Fizjoterapia 50 39,60 (±3,13) 40 33 47 37 42 

Pielęgniarstwo 50 41,60 (±3,06) 41 34 47 39 44 

Test chi-kwadrat: r(X,Y)=0,2465, p=0,013 
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Na podstawie uzyskanych wyników testu stwierdzono, że poziom wiedzy na temat 

profilaktyki otyłości był znacząco wyższy wśród studentów pielęgniarstwa niż fizjoterapii – 

wartość średnia wynosiła odpowiednio: 41,60 (±3,06), co ocenia się jako poziom bardzo dobry               

i 39,60 (±3,13), co ocenia się jako poziom dobry (Tabl. I). 

W badanej grupie młodzieży studiującej na kierunkach medycznych wiedzę na temat 

zapobieganiu otyłości oceniono jako bardzo dobrą w 53% przypadków oraz dobrą w 47% 

przypadków. Otrzymano, że wśród studentów pielęgniarstwa poziom bardzo dobry osiągnęło 

60% grupy, gdy wśród studentów fizjoterapii istotnie mniej - 46% (Rycina 37). 

 

 

Rycina 37. Poziom wiedzy na temat profilaktyki otyłości wśród studentów fizjoterapii  

i pielęgniarstwa 

 

Poziom wiedzy kobiet i mężczyzn na temat profilaktyki otyłości był porównywalny  

i wynosił odpowiednio: 40,40 (±3,23) i 40,27 (±3,01). Nie stwierdzono istotności różnic 

statystycznych (Tablela II).  

 

Tabela II. Wartość średnia testu wiedzy wśród kobiet i mężczyzn 

Grupa N Średnia (±SD) Mediana Minimum Maksimum 
Dolny  

kwartyl 

Górny 

kwartyl 

Kobiety 85 40,40 (±3,23) 41 33 47 38 43 

Mężczyźni 15 40,27 (±3,01) 40 35 47 39 42 

Test chi-kwadrat: r(X,Y)=0,0150, p=0,882 
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Otrzymano, że wynik bardzo dobry osiągnęło 54% kobiet i 47% mężczyzn, a wynik 

dobry – 46% kobiet i 53% mężczyzn (Rycina 38). 

 

 

Rycina 38. Poziom wiedzy na temat profilaktyki otyłości wśród kobiet i mężczyzn 

 

Na podstawie uzyskanych wyników testu stwierdzono, że poziom wiedzy na temat 

profilaktyki otyłości był znacząco wyższy wśród mieszkańców miast niż wsi – wartość średnia 

wynosiła odpowiednio: 41,18 (±2,91), co ocenia się jako poziom bardzo dobry i 38,89 (±3,16), 

co ocenia się jako poziom dobry (Tabela III). 

 

Tabela  III. Wartość średnia testu wiedzy wśród mieszkańców miast i wsi 

Grupa N Średnia (±SD) Mediana Minimum Maksimum 
Dolny  

kwartyl 

Górny 

kwartyl 

Miasto 65 41,18 (±2,91) 41 34 47 39 43 

Wieś 35 38,89 (±3,16) 39 33 45 36 41 

Test chi-kwadrat: r(X,Y)=0,3465, p=0,000 

 

 

Otrzymano, że wynik bardzo dobry osiągnęło 60% mieszkańców miast i 40% 

mieszkańców wsi, a wynik dobry – 40% mieszkańców miast i 60% mieszkańców wsi                     

(Rycina 39). 
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Rycina 39. Poziom wiedzy na temat profilaktyki otyłości wśród mieszkańców miast i wsi 

 

Wartość średnia testu wiedzy była porównywalna wśród osób, które oceniły swój status 

materialny jako bardzo dobry i dobry – odpowiednio: 40,21 (±3,22) i 40,56 (±3,35), co ocenia się 

jako poziom bardzo dobry. W przypadku badanych o średnim statusie materialnym uzyskana 

wartość przeciętna był niższa 39,90 (±2,02), co ocenia się jako dobry poziom wiedzy. Nie 

stwierdzono istotności różnic statystycznych (Tabela IV). 

 

Tabela  IV. Wartość średnia testu wiedzy a status materialny badanych 

Grupa N 
Średnia 

(±SD) 
Mediana Minimum Maksimum 

Dolny  

kwartyl 

Górny 

kwartyl 

Bardzo 

dobry 
33 40,21 (±3,22) 40 35 47 37 42 

Dobry 57 40,56 (±3,35) 41 33 47 39 43 

Średni 10 39,90 (±2,02) 40 37 44 38 41 

Test chi-kwadrat: r(X,Y)=0,0038, p=0,970 

 

Otrzymano, że wynik bardzo dobry najczęściej osiągnęły osoby oceniające swoją sytuację 

jako dobrą 60%, gdy w pozostałych grupach był on niższy wynosił: status bardzo dobry 45%                  

i średni 40% (Rycina 40). 
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Rycina 40. Poziom wiedzy na temat profilaktyki otyłości a status materialny badanych 

 

Najwyższą wartość średnią testu uzyskano wśród badanych, u których matka miała 

wykształcenie wyższe 40,58 (±2,99) lub zawodowe 40,55 (±3,01), co oceniono jako poziom 

bardzo dobry. W przypadku ankietowanych studentów, gdzie matki miały wykształcenie średnie 

uzyskana średnia wynosiła 39,85 (±3,72), co ocenia się jako poziom dobry.  

Nie stwierdzono istotności różnic statystycznych (Tabela V) 

Tabela  V. Wartość średnia testu wiedzy a poziom wykształcenia matki 

Grupa N 
Średnia 

(±SD) 
Mediana Minimum Maksimum 

Dolny  

kwartyl 

Górny 

kwartyl 

Zawodowe 29 40,55 (±3,01) 40 36 47 38 42 

Średnie 26 39,85 (±3,72) 41 33 46 37 42 

Wyższe 45 40,58 (±2,99) 41 34 47 39 43 

Test chi-kwadrat: r(X,Y)=0,0022, p=0,983 

 

Otrzymano, że wynik bardzo dobry uzyskali studenci, których matki miały wykształcenie 

średnie 58%, wyższe 53%, zawodowe 48% (Rycina 41). 

 

Rycina 41. Poziom wiedzy na temat profilaktyki otyłości a poziom wykształcenia matki 
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Najwyższą wartość średnią testu uzyskano wśród badanych, u których ojciec miał 

wykształcenie wyższe 41,35 (±3,06) lub zawodowe 40,98 (±2,62), co oceniono jako poziom 

bardzo dobry. W przypadku ankietowanych studentów, gdzie ojcowie mieli wykształcenie 

podstawowe lub średnie uzyskana średnia wynosiła odpowiednio 38,67 (±3,06) i 39,33 (±3,62), 

co ocenia się jako poziom dobry. Nie stwierdzono istotności różnic statystycznych (Tabela VI). 

 

Tabela  VI. Wartość średnia testu wiedzy a poziom wykształcenia ojca 

Grupa N 
Średnia 

(±SD) 
Mediana Minimum Maksimum 

Dolny  

kwartyl 

Górny 

kwartyl 

Podstawowe 3 38,67 (±3,06) 38 36 42 36 42 

Zawodowe 44 40,98 (±2,62) 41 35 47 39,5 42 

Średnie 36 39,33 (±3,62) 39,5 33 45 36,5 42,5 

Wyższe 17 41,35 (±3,06) 40 35 47 40 44 

Test chi-kwadrat: r(X,Y)=0,0147, p=0,883 

 

Otrzymano, że wynik bardzo dobry uzyskali studenci, których ojcowie mieli 

wykształcenie zawodowe 64%, wyższe 47%, średnie 44%, podstawowe 33% (Rycina 42). 

 

 

Rycina 42. Poziom wiedzy na temat profilaktyki otyłości a poziom wykształcenia ojca 

 

Najwyższą wartość średnią testu uzyskano wśród badanych, którzy według wskaźnika 

BMI mieli masę ciała w normie 40,47 (±3,31) oraz byli otyli 40,00 (±5,66), co oceniono jako 

poziom bardzo dobry. Wynik dobry 39,85 (±1,95) uzyskały osoba z nadwagą według wskaźnik 

BMI. Nie stwierdzono istotności różnic statystycznych (Tabela VII). 
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Tabela  VII. Wartość średnia testu wiedzy a wskaźnik BMI 

Grupa N 
Średnia 

(±SD) 
Mediana Minimum Maksimum 

Dolny  

kwartyl 

Górny 

kwartyl 

Norma 85 40,47 (±3,31) 41 33 47 39 43 

Nadwaga 13 39,85 (±1,95) 40 37 42 38 42 

Otyłość  2 40,00 (±5,66) 40 36 44 36 44 

Test chi-kwadrat: r(X,Y)=0,0946, p=0,349 

 

Otrzymano, że wynik bardzo dobry uzyskali najczęściej studenci ze wskaźnikiem BMI                         

w normie 55%, gdy pozostali rzadziej: nadwaga 38% i otyłość 50% (Rycina 43). 

 

 

Rycina 43. Poziom wiedzy na temat profilaktyki otyłości a wskaźnik BMI 

 

 

Zachowania zdrowotne badanych 

Otrzymano, że większość badanych spożywała zalecane 4-5 posiłków dziennie 61%, gdy 

pozostałe 39%: 3 posiłki 36%, 2 posiłki 2%, 1 posiłek 1% (Rycina 44). 

 

Rycina 44. Liczba posiłków spożywanych w ciągu dnia przez badanych 
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W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono, aby zmienne: płeć, miejsce 

zamieszkania, wykształcenie matki i ojca, kierunek studiów znacząco wpływały na liczbę 

posiłków spożywanych w ciągu dnia przez studentów (Tabela VIII). 

 

Tabela  VIII. Liczba posiłków spożywanych w ciągu dnia a wybrane zmienne (n=100) 

Wynik 

testu chi-kwadrat 

Kierunek 

studiów 
Płeć 

Miejsce 

zamieszkania 

Wykształcenie 

ojca 

Wykształcenie 

matki 

współczynnik 

korelacji Pearsona 
0,0170 0,0215 0,1089 0,0257 0,0177 

p  

(poziom istotności 

α=0,05) 

0,867 0,832 0,281 0,800 0,861 

 

Otrzymano, że częściej 4-5 posiłków dziennie spożywały osoby mające bardzo dobry 

poziom wiedzy niż z wynikiem dobrym – odpowiednio: 69% i 51%. Nie stwierdzono istotności 

różnic statystycznych (Rycina 45). 

 

 

Rycina 45. Liczba posiłków spożywanych w ciągu dnia a wynik testu wiedzy 
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Zasadę regularnych posiłków stosowało tylko 33% grupy. Pozostali badani wskazali, że 

rzadko jedzą regularnie 32%, gdy 35% stwierdziło, że nie spożywa posiłków o stałych godzinach 

(Rycina 46). 

 

 

Rycina 46. Regularne spożywanie posiłków przez badanych 

 

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że regularne spożywanie posiłków 

znacząco zależało od płci i miejsca zamieszkania badanych (Tabela IX). 

 

Tabela  IX. Regularne spożywanie posiłków a wybrane zmienne (n=100) 

Wynik 

testu chi-kwadrat 

Kierunek 

studiów 
Płeć 

Miejsce 

zamieszkania 

Wykształcenie 

ojca 

Wykształcenie 

matki 

współczynnik 

korelacji Pearsona 
0,2109 0,0643 0,2011 0,0839 0,0857 

p 

(poziom istotności 

α=0,05) 

0,035 0,525 0,047 0,407 0,397 

 

 

Stwierdzono, że mężczyźni istotnie częściej niż kobiety dbali o regularne spożywanie 

posiłków – zawsze 47% mężczyzn i 31% kobiet (Rycina 47). 



Ocena wiedzy studentów I roku kierunku pielęgniarstwa i fizjoterapii                                          

na temat profilaktyki otyłości 

70 

 

 

Rycina 47. Regularne spożywanie posiłków wśród kobiet i mężczyzn 

 

Otrzymano, że posiłki o stałych porach istotnie częściej spożywali mieszkańcy miast niż 

wsi (Rycina 48). 

 

Rycina 48. Regularne spożywanie posiłków wśród mieszkańców miast i wsi 

 

Uzyskany wynik w teście wiedzy nie wpływał znacząco na regularne spożywanie 

posiłków (Rycina 49). 
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Rycina 49. Regularne spożywanie posiłków a wynik testu wiedzy 

 

Większość ankietowanych studentów 71% spożywała śniadania codziennie. Pozostali 

badani 29% nie przestrzegali zaleceń zdrowego żywienia i nie spożywali codziennie śniadań: 5-6 

razy w tygodniu 8%, 3-4 razy w tygodniu 10%, 1-2 razy w tygodniu 8%, nigdy 3% (Rycina 50). 

 

 

 

W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono, aby zmienne: płeć, miejsce 

zamieszkania, wykształcenie matki i ojca, kierunek studiów znacząco wpływały na częstość 

spożywania śniadań przez studentów (Tabela X). 

Tabela  X. Częstość spożywania śniadań a wybrane zmienne (n=100) 

Wynik 

testu chi-kwadrat 

Kierunek 

studiów 
Płeć 

Miejsce 

zamieszkania 

Wykształcenie 

ojca 

Wykształcenie 

matki 

współczynnik 

korelacji Pearsona 
0,1420 0,1093 0,0260 0,1139 0,0025 

P (poziom istotności 

α=0,05) 
0,159 0,279 0,797 0,259 0,980 

Rycina 50. Częstość spożywania śniadań przez badanych 
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Śniadania codziennie spożywali zarówno studenci z oceną dobrą i bardzo dobrą – 

odpowiednio: 72% i 70%. Nie stwierdzono istotności różnic statystycznych (Rycina 51). 

 

 

Rycina 51. Częstość spożywania śniadań a wynik testu wiedzy 

 

Studenci wskazali, że najczęściej spożywają wodę 88%, co jest zgodne z zasadami 

racjonalnego odżywiania się. Pozostali badani preferowali soki owocowe naturalne 7%, soki 

owocowe sztucznie słodzone 2%, słodzone napoje gazowane 3%. Żaden badany nie potwierdził, 

że spożywa napoje energetyczne (Rycina 52). 

 

 

Rycina 52. Napoje najczęściej spożywane przez badanych 

 

W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono, aby zmienne: płeć, miejsce 

zamieszkania, wykształcenie matki i ojca, kierunek studiów znacząco wpływały na rodzaj 

napojów preferowanych przez studentów (Tabela XI). 
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Tabela  XI. Napoje najczęściej spożywane a wybrane zmienne (n=100) 

Wynik 

testu chi-kwadrat 

Kierunek 

studiów 
Płeć 

Miejsce 

zamieszkania 

Wykształcenie 

ojca 

Wykształcenie 

matki 

współczynnik 

korelacji Pearsona 
0,0324 0,000 0,1020 0,0329 0,0537 

p  

(poziom istotności 

α=0,05) 

0,749 1,000 0,312 0,745 0,595 

 

Wodę nieznacząco częściej preferowali studenci z oceną dobrą niż bardzo dobrą – 

odpowiednio: 91% i 85%. Nie stwierdzono istotności różnic statystycznych (Rycina 53). 

 

 

Rycina 53. Napoje najczęściej spożywane a wynik testu wiedzy 
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Pomiędzy posiłkami podjadało 49% badanych, gdy 32% wskazało, że zdarza się to im, ale 

tylko od czasu do czasu. Nawyk podjadania nie dotyczył 19% grupy (Rycina 54). 

 

 

Rycina 54. Podjadanie między posiłkami przez badanych 

 

W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono, aby zmienne: płeć, miejsce 

zamieszkania, wykształcenie matki i ojca, kierunek studiów znacząco wpływały na 

występowanie nawyku podjadania wśród studentów (Tabela XII). 

 

Tabela  XII. Podjadanie między posiłkami a wybrane zmienne (n=100) 

Wynik 

testu chi-kwadrat 

Kierunek 

studiów 
Płeć 

Miejsce 

zamieszkania 

Wykształcenie 

ojca 

Wykształcenie 

matki 

współczynnik 

korelacji Pearsona 
0,0566 0,0491 0,1435 0,0487 0,1703 

p  

(poziom istotności 

α=0,05) 

0,576 0,627 0,154 0,631 0,090 

 

 

Otrzymano, że częściej pomiędzy posiłkami podjadali studenci z oceną dobrą niż bardzo 

dobrą – odpowiednio: 53% i 45%. Nie stwierdzono istotności różnic statystycznych (Rycina 55). 
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Rycina 55. Podjadanie między posiłkami a wynik testu wiedzy 

 

Zgodnie z piramidą zdrowego żywienia i aktywności fizycznej zaleca się spożywanie 

warzyw co najmniej 5 razy dziennie, najlepiej do każdego posiłku, co realizowało zaledwie 3% 

grupy. Najczęściej ankietowani studenci spożywali warzywa raz dziennie 41% lub 2 razy 

dziennie 39%, gdy pozostali 12% - 3 razy dziennie. W badanej grupie 5% wskazało, że w ogóle 

nie spożywa warzyw (Rycina 56). 

 

 

Rycina 56. Częstość spożywania warzyw przez badanych 
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W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że częstość spożywania warzyw 

znacząco zależała od miejsca zamieszkania studentów (Tabela XIII). 

 

Tabela  XIII. Częstość spożywania warzyw a wybrane zmienne (n=100) 

Wynik 

testu chi-kwadrat 

Kierunek 

studiów 
Płeć 

Miejsce 

zamieszkania 

Wykształcenie 

ojca 

Wykształcenie 

matki 

współczynnik 

korelacji Pearsona 
0,1742 0,0992 0,2058 0,0458 0,0176 

p  

(poziom istotności 

α=0,05) 

0,083 0,326 0,040 0,651 0,862 

 

Otrzymano, że warzywa istotnie częściej spożywali mieszkańcy miast niż wsi (Rycina 57). 

 

 

Rycina 57. Częstość spożywania warzyw wśród mieszkańców miast i wsi 
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Stwierdzono, że warzywa istotnie częściej spożywali studenci z oceną bardzo dobrą niż 

dobrą (Rycina 58). 

 

 

Rycina 58. Częstość spożywania warzyw a wynik testu wiedzy 

 

Zgodnie z piramidą zdrowego żywienia i aktywności fizycznej zaleca się spożywanie 

owoców do 3 razy dziennie, co realizowało 91% grupy: raz dziennie 54%, dwa razy dziennie 

31%, 3 razy dziennie 6%. W badanej grupie 9% wskazało, że w ogóle nie spożywa warzyw 

(Rycina 59). 

 

 

Rycina 59. Częstość spożywania owoców przez badanych 
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W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że częstość spożywania owoców 

znacząco zależała od płci badanych i kierunku studiów (Tabela XIV). 

 

Tabela XIV. Częstość spożywania owoców a wybrane zmienne (n=100) 

Wynik 

testu chi-kwadrat 

Kierunek 

studiów 
Płeć 

Miejsce 

zamieszkania 

Wykształcenie 

ojca 

Wykształcenie 

matki 

współczynnik 

korelacji Pearsona 
0,4695 0,2359 0,1419 0,1090 0,0255 

p  

(poziom istotności 

α=0,05) 

0,000 0,018 0,159 0,280 0,801 

 

Z przeprowadzonych badań wynika, iż owoce częściej spożywały kobiety niż mężczyźni 

(Rycina 60). 

 

Rycina 60. Częstość spożywania warzyw wśród kobiet i mężczyzn 

 

Wykazano, że owoce istotnie częściej spożywali studenci pielęgniarstwa niż fizjoterapii 

(Rycina 61). 



Ocena wiedzy studentów I roku kierunku pielęgniarstwa i fizjoterapii                                          

na temat profilaktyki otyłości 

79 

 

 

Rycina 61. Częstość spożywania owoców wśród studentów fizjoterapii i pielęgniarstwa 

 

Stwierdzono, że owoce istotnie częściej spożywali studenci z oceną bardzo dobrą niż 

dobrą (Rycina 62). 

 

Rycina 62. Częstość spożywania owoców a wynik testu wiedzy 

 

Wśród studentów produktów typu fast-food nie spożywało 16% grupy. Pozostali badani 

sięgali po nie raz w miesiącu 36%, kilka razy w miesiącu 43%, 1-3 razy w tygodniu 5%, 

codziennie 1% (Rycina 63). 
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Rycina 63. Częstość spożywania produktów typu fast-food przez badanych 

 

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że częstość spożywania produktów 

typu fast-food znacząco zależała od płci badanych (Tabela XV). 

 

Tabela XV. Częstość spożywania produktów typu fast-food a wybrane zmienne (n=100) 

Wynik 

testu chi-kwadrat 

Kierunek 

studiów 
Płeć 

Miejsce 

zamieszkania 

Wykształcenie 

ojca 

Wykształcenie 

matki 

współczynnik 

korelacji Pearsona 
0,1790 0,3293 0,1164 0,1737 0,0062 

p  

(poziom istotności 

α=0,05) 

0,075 0,001 0,249 0,084 0,951 

 

Produkty typu fast-food istotnie częściej spożywali mężczyźni niż kobiety (Rycina 64). 

 

Rycina 64. Częstość spożywania produktów fast-food wśród kobiet i mężczyzn 
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Posiłki typu fast-food nieznacząco częściej spożywali studenci z oceną dobrą niż bardzo 

dobrą w teście wiedzy. Nie stwierdzono istotności różnic statystycznych (Rycina 65). 

 

 

Rycina 65. Częstość spożywania produktów fast-food a wynik testu wiedzy 

 

Ankietowani studenci preferowali bierny sposób spędzania wolnego czasu: przed 

komputerem/ oglądając telewizję/ czytając 25% lub na spotkaniach ze znajomymi 34%. 

Aktywność fizyczną w wolnym czasie podejmowało 41% grupy (Rycina 66). 

 

 

Rycina 66. Sposób spędzania wolnego czasu przez badanych 

 

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że sposób spędzania wolnego czasu 

znacząco zależał od płci badanych (Tabela XVI). 
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Tabela XVI. Sposób spędzania wolnego czasu a wybrane zmienne (n=100) 

Wynik 

testu chi-kwadrat 

Kierunek 

studiów 
Płeć 

Miejsce 

zamieszkania 

Wykształcenie 

ojca 

Wykształcenie 

matki 

współczynnik 

korelacji Pearsona 
0,0251 0,2321 0,0105 0,0045 0,0232 

p  

(poziom istotności 

α=0,05) 

0,804 0,020 0,917 0,965 0,819 

 

Czas wolny w sposób aktywny częściej spędzali mężczyźni niż kobiety (Rycina 67). 

 

 

Rycina 67. Sposób spędzania wolnego czasu wśród kobiet i mężczyzn 

 

Aktywnie formy wypoczynku w porównywalnym stopniu wybierali studenci z oceną 

dobrą, jak i bardzo dobrą w teście wiedzy. Nie stwierdzono istotności różnic statystycznych 

(Rycina 68). 
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Rycina 68. Sposób spędzania wolnego czasu a wynik testu wiedzy 

 

Aktywność fizyczną każdego dnia podejmowało 12% grupy, gdy 9% 5-6 razy 

w tygodniu, a 23% 3-4 razy w tygodniu. Pozostali badani na aktywność poświęcali mniej czasu 

niż jest to zalecane: 1-2 razy w tygodniu 44% i nigdy 12% (Rycina 69). 

 

 

Rycina 69. Częstotliwość podejmowania aktywności fizycznej przez badanych 

 

W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono, aby zmienne: płeć, miejsce 

zamieszkania, wykształcenie matki i ojca, kierunek studiów znacząco wpływały na częstotliwość 

podejmowania aktywności fizycznej wśród studentów (Tabl. XVII). 
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Tabela XVII. Czas poświęcany na aktywność fizyczną a wybrane zmienne (n=100) 

Wynik 

testu chi-kwadrat 

Kierunek 

studiów 
Płeć 

Miejsce 

zamieszkania 

Wykształcenie 

ojca 

Wykształcenie 

matki 

współczynnik 

korelacji Pearsona 
0,0086 0,1736 0,0493 0,1242 0,1477 

p  

(poziom istotności 

α=0,05) 

0,933 0,084 0,626 0,218 0,142 

 

Częściej aktywność fizyczną podejmowali studenci z oceną dobrą niż bardzo dobrą                   

w teście wiedzy. Nie stwierdzono istotności różnic statystycznych (Rycina 70). 

 

 

Rycina 70. Czas poświęcany na aktywność fizyczną w ciągu dnia a wynik testu wiedzy 

 

Każdego dnia aktywność fizyczną przez co najmniej 30 minut podejmowało 49% grupy,  

a przez co najmniej 60 minut 28%. Pozostali studenci wskazali odpowiedź nie wiem 10% oraz 

nie spędzam aktywnie czasu wolnego 13% (Rycina 71). 



Ocena wiedzy studentów I roku kierunku pielęgniarstwa i fizjoterapii                                          

na temat profilaktyki otyłości 

85 

 

 

Rycina 71. Czas poświęcany na aktywność fizyczną w ciągu dnia przez badanych 

 

W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono, aby zmienne: płeć, miejsce 

zamieszkania, wykształcenie matki i ojca, kierunek studiów znacząco wpływały na czas 

poświęcany na codzienną aktywność fizyczną wśród studentów (Tabela XVIII). 

 

Tabela XVIII. Czas poświęcany na aktywność fizyczną a wybrane zmienne (n=100) 

Wynik 

testu chi-kwadrat 

Kierunek 

studiów 
Płeć 

Miejsce 

zamieszkania 

Wykształcenie 

ojca 

Wykształcenie 

matki 

współczynnik 

korelacji Pearsona 
0,1568 0,1604 0,0822 0,1446 0,0913 

p  

(poziom istotności 

α=0,05) 

0,119 0,111 0,416 0,151 0,366 

 

  

Co najmniej 60 minut na codzienną aktywność fizyczną poświęcali w porównywalnym 

stopniu studenci z oceną dobrą jak i bardzo dobrą w teście wiedzy. Nie stwierdzono istotności 

różnic statystycznych (Rycina 72). 
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Rycina 72. Czas poświęcany na aktywność fizyczną w ciągu dnia a wynik testu wiedzy 

 

Etykiety na produktach spożywczych zawsze czytało 49% badanych, gdy czasami – 46%. 

Czynności tej nie wykonywało 5% grupy (Rycina 73). 

 

Rycina 73. Czytanie etykiet na produktach spożywczych przez badanych 

 

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że nawyk czytania etykiet na 

produktach spożywczych znacząco zależał od kierunku studiów oraz miejsca zamieszkania 

badanych (Tabela XIX). 
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Tabela XIX. Czytanie etykiet na produktach spożywczych a wybrane zmienne (n=100) 

Wynik 

testu chi-kwadrat 

Kierunek 

studiów 
Płeć 

Miejsce 

zamieszkania 

Wykształcenie 

ojca 

Wykształcenie 

matki 

współczynnik 

korelacji Pearsona 
0,3398 0,1618 0,4773 0,0759 0,0812 

p  

(poziom istotności 

α=0,05) 

0,001 0,108 0,000 0,453 0,422 

 

Etykiety produktów spożywczych częściej czytali mieszkańcy miast niż wsi (Rycina 74). 

 

 

Rycina 74. Czytanie etykiet na produktach spożywczych wśród mieszkańców miast i wsi 
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Z przeprowadzonych badań wynika, że etykiety produktów spożywczych częściej czytali 

studenci pielęgniarstwa niż fizjoterapii (Rycina 75). 

 

 

Rycina 75. Czytanie etykiet na produktach spożywczych wśród studentów fizjoterapii                    

i pielęgniarstwa 

 

Stwierdzono, że etykiety produktów spożywczych istotnie częściej czytali studenci                     

z oceną bardzo dobrą niż dobrą w teście wiedzy (Rycina 76). 

 

 

Rycina 76. Czytanie etykiet na produktach spożywczych a wynik testu wiedzy 
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Badani dokonując oceny własnej masy ciała w większości przypadków stwierdzili, że jest 

ona prawidłowa 72%. Pozostali studenci określili, że są szczupli 10% lub mają nadwagę 16% czy 

dotyczy ich problem otyłości 2% (Rycina 77). 

 

 

Rycina 77. Samoocena masy ciała przez badanych 

 

W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono, aby zmienne: płeć, miejsce 

zamieszkania, wykształcenie matki i ojca, kierunek studiów znacząco wpływały na czas 

dokonaną samoocenę masy ciała wśród studentów (Tabela XX). 

 

Tabela XX. Samoocena masy ciała a wybrane zmienne (n=100) 

Wynik 

testu chi-kwadrat 

Kierunek 

studiów 
Płeć 

Miejsce 

zamieszkania 

Wykształcenie 

ojca 

Wykształcenie 

matki 

współczynnik 

korelacji Pearsona 
0,0696 0,0244 0,1907 0,1943 0,0535 

p  

(poziom istotności 

α=0,05) 

0,491 0,810 0,055 0,052 0,597 

 

 

Zarówno studenci z oceną dobrą jak i bardzo dobrą w teście wiedzy najczęściej ocenili 

swoją masę ciała jako prawidłową. Nie stwierdzono istotności różnic statystycznych (Rycina 78). 
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Rycina 78. Samoocena masy ciała a wynik testu wiedzy 

 

Stwierdzono, że studenci prawidłowo oceniali swoją masę ciała w odniesieniu do 

wyliczonego na podstawie wagi i wzrostu wskaźnika BMI. Niepokojący wynik dotyczy osób, 

które określiły się jako otyły, a według wskaźnika BMI ich masa ciała jest w normie (Rycina 79). 

 

 

Rycina 79. Samoocena masy ciała a wskaźnik BMI 
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DYSKUSJA  

Nadmierna masa ciała jest odzwierciedleniem głębokich przemian społecznych, 

ekonomicznych i kulturowych współczesnego społeczeństwa. Eksplozja powszechności zjawiska 

otyłości, szczególnie wśród osób młodych w krajach wysokorozwiniętych, podnosi rangę 

problemu do rozmiaru epidemii. Promocja zdrowego stylu życia oraz właściwych nawyków 

żywieniowych adresowana do całej populacji stanowi podstawę prewencji  

i leczenia nadwagi i otyłości [23, 24, 25]. 

W niniejszej pracy zbadano poziom wiedzy na temat otyłości wśród 100 studentów 

fizjoterapii i pielęgniarstwa. W badaniach udział wzięło 85 kobiet i 15 mężczyzn. Z miasta 

pochodziło 65% badanych, ze wsi natomiast 35% badanych. Średnia wieku ankietowanych 

wynosiła 21 lat. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem 

kwestionariusza autorskiej ankiety.  

Otyłość jest chorobą przewlekłą wymagającą kompleksowego leczenia  

z zastosowaniem właściwej diety, zmiany stylu życia z uwzględnieniem aktywności fizycznej. 

Przyrost tkanki tłuszczowej najczęściej jest powolny. Ważna jest zatem wczesna profilaktyka 

prowadzona wśród dzieci i młodzieży. Monitorowanie stanu zdrowia dzieci, w tym stanu 

odżywienia, pozwala na wykrycie nieprawidłowości w rozwoju młodego organizmu i daje 

możliwość wczesnego ich skorygowania. Harmonijny rozwój dziecka jest głównym czynnikiem 

zapewniającym zdrowie w życiu dorosłym. Duża część otyłych dzieci staje się otyłymi dorosłymi 

[23, 24]. 

W badaniach własnych otyłość jako chorobę postrzegało 92% badanych, definiując ją 

jako nadmiar masy ciała (100%), przy wartości wskaźnika BMI >30 (82%). Zdaniem 94% 

badanych zagrożenie nadwagą i otyłością dotyczy wszystkich, bez względu na płeć i wiek. 

Wśród przyczyn otyłości ankietowani studenci wskazali przede wszystkim na ograniczenie 

aktywności fizycznej 98%, nieprawidłowe nawyki żywieniowe 91%, czynniki genetyczne 71% 

lub psychologiczne 61%. W badanej grupie wartość średnia wskaźnika BMI wynosiła 22,04 lat 

(±2,61). Otrzymano, że 85% studentów miało prawidłową masę ciała, gdy nadwaga występowała 

u 13%, a problem otyłości dotyczył 2% przypadków. Badania przeprowadzone przez                  

Ślusarską i wsp. wskazują, że problem nadwagi i otyłości w grupie studentów Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach był wyższy i dotyczył 

26% badanych, w tym otyłość 3%. Autorka wskazuje, że ankietowani znali pojęcie wskaźnika 
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BMI, prawidłowo określali jego wartości dla nadwagi i otyłości, a 72% prawidłowo wskazało 

jego sposób wyliczenia [25]. W badaniach Kardjalik i wsp. nadmierną masę ciała według 

wskaźnika BMI stwierdzono u 26,6% mężczyzn i 6,5% kobiet, gdzie otyłością brzuszną 

charakteryzowało się 14,1% mężczyzn i 16,2% kobiet [26]. 

Popularyzacja żywności typu fast food, słodyczy, cukierków i innych 

wysokoenergetycznych przekąsek oraz zmniejszenie aktywności fizycznej niosą ze sobą 

konsekwencje w postaci nadmiernego przyrostu masy ciała [24]. Uwagę na „niesprzyjające” 

warunki dla zachowania zasad zdrowego odżywiania podkreślają także w swojej publikacji 

Ponczek i Olszowy wskazując na zasypywanie dzieci i młodzieży „śmieciowym jedzeniem”: 

chipsy, batoniki, kolorowe napoje, drożdżówki, pączki. Autorki podkreślają, że słodycze – „puste 

kalorie” – nie mają żadnych składników odżywczych, a sprzyjają powstaniu próchnicy zębów, 

otyłości, braku apetytu na inne wartościowe pokarmy [27]. Problem popularyzacji niezdrowych 

nawyków żywieniowych podejmują w swojej publikacji również Mazur i Radziewicz-Winnicki 

[28]. Autorzy wskazują, że niemal wszystkie koncerny spożywcze i sieci fast food mają własne 

strony internetowe z odnośnikami skierowanymi bezpośrednio do dzieci i młodzieży. Gry, 

puzzle, e-kartki, konkursy – wszystkie aktywności zawsze związane z produktem firmy, 

wymagające jego zakupu, a co za tym idzie ich spożycia. Twórcy reklam bazują na dziecięcym 

świecie bajek, magii i czarów, pełnym barw i kontrastów. Mazur i Radziewicz-Winnicki 

dowodzą, że zmasowany atak reklamowy na dzieci, których każde z nich ogląda około 40.000 

rocznie, może doprowadzić do późnych następstw w postaci utrwalenia się nieprawidłowego 

nawyku żywienia i stylu życia [28]. W badaniach własnych 95% ankietowanych potwierdziło, że 

reklamy mają wpływ na zakup i spożycie produktów żywnościowych, co w poczuciu 78% 

studentów może przyczyniać się do rozwoju otyłości. W badaniach Ślusarskiej tylko 22% 

ankietowanych studentów twierdziło, iż reklama ma związek z występowaniem otyłości [25]. 

Nadwaga i otyłość stanowią ogromny problem epidemiologiczny na świecie. U osób z 

nadmierną masą ciała stwierdza się większe ryzyko zachorowania na: chorobę niedokrwienną 

serca, miażdżycę, udar mózgu, raka jelita grubego, nowotwory piersi [29]. 

W badaniach własnych wśród skutków otyłości ankietowani wymieniali: nadciśnienie 

tętnicze 98%, zaburzenia gospodarki węglowodanowej oraz cukrzycę typu 2 – 93% zaburzenia 

gospodarki tłuszczowej 82%, zaburzenia układu pokarmowego 68% i kostnego 68% oraz 

zaburzenia emocjonalne 58%. Zdaniem połowy studentów otyłość może przyczyniać się do 
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większej predyspozycji do chorób nowotworowych w wieku dorosłym. 

U Ślusarskiej i wsp. studenci wskazali, że gromadzenie się tkanki tłuszczowej w okolicy 

brzucha jest najbardziej niekorzystne i zagrażające rozwojem wielu chorób [25].  

W badaniach Zięby według połowy studentów kierunków medycznych i niemedycznych otyłość 

jest wskaźnikiem do podjęcia diagnozowania cukrzycy. Autorka wskazuje, że ze względu na 

modyfikowalne czynniki ryzyka, takie jak niska aktywność fizyczna, wysoka kaloryczność 

spożywanych posiłków, duża zawartość cukru i tłuszczu w produktach spożywczych – otyłość               

i cukrzyca stanowią choroby bliźniacze, nakładające się i wzajemnie się przenikające; będące dla 

siebie jednocześnie czynnikiem ryzyka, jak i powikłaniem chorobowym [30]. Jak podają               

Jarosz i  Rychlik na podstawie swoich badań zawartość tłuszczu w organizmie zarówno wśród 

kobiet, jak i mężczyzn zwiększa się wraz ze wzrostem wskaźnika BMI oraz wraz z wiekiem. 

Główną przyczyną przedwczesnej umieralności wśród osób otyłych są choroby układu krążenia: 

choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność mięśnia sercowego. Otyłość 

3-7 razy zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2, kolejnego problemu współczesnego 

świata [31].  

Główną przyczyną otyłości jest spożywanie nadmiaru energii w diecie w stosunku do jej 

zapotrzebowania i wydatkowania. W profilaktyce otyłości nie jest wskazana polityka 

oszczędzania – wysoka wartość energetyczna spożywanych produktów i niska aktywność 

fizyczna – uzyskane nadwyżki gromadzą się w nadmiarze tkanki tłuszczowej kumulującej zbędną 

energię i pozostają tam na długo [23, 29, 32]. 

W badaniach własnych stwierdzono, że zdaniem studentów otyłości można zapobiegać 

przede wszystkim poprzez racjonalne odżywianie 98% i codzienną aktywność 94%. Badani 

rzadko wybierali: stosowanie zabiegów chirurgicznych 18% czy leków 9%.  

W zakresie prawidłowych zaleceń dietetycznych studenci kierowali się piramidą zdrowego 

żywienia, jednak okazało się, że tylko połowa była świadoma nowych wytycznych, gdzie  

u podstawy piramidy znajduje się obecnie aktywność fizyczna, a nie jak wcześniej produkty 

zbożowe, makarony, kasze, co wskazało 29% grupy. Ankietowani wiedzieli, że zaleca się 

spożywanie 4-5 posiłków dziennie (98%) oraz odstępy pomiędzy posiłkami 3-4 godzin (94%). 

Badani mieli świadomość, iż w zdrowej diecie spożywa się wodę (97%), a nie słodzone soki czy 

napoje gazowane, energetyki. Konieczność spożywania co najmniej 1,5l płynów dziennie 

potwierdziło 92% grupy. W opinii studentów podjadanie pomiędzy posiłkami sprzyja otyłości 
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(96%), tak samo jak spożywanie fast-food (98%). Jako źródło dobrych tłuszczów ankietowani 

najczęściej wskazywali ryby (94%) i oliwę z oliwek (90%). Tylko 26% badanych wiedziało, że 

zaleca się spożywanie co najmniej 5 porcji warzyw dziennie, gdy owoców co najwyżej 3 porcji 

dziennie (21%). Studenci wiedzieli, że nadmiar soli szkodzi (96%), ale tylko 3/4 grupy 

prawidłowo określiło zalecaną dzienną normę spożycia soli wynoszącą 5-6 g.  

Większość badanych określiło, że ostatni posiłek spożywa się do 2 godzin przed snem 

95%. Zdaniem ankietowanych studentów w profilaktyce otyłości zaleca się gotowanie 81%  

i duszenie 68%. Wszyscy badani uważali, że należy czytać ulotki na produktach spożywczych. 

Prezentowany przez studentów poziom wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania się jest 

bardzo dobry jednak jak wykazują badania własne nie zawsze przekłada się on na prawidłowe 

zachowania zdrowotne. Stwierdzono, że największy problem wśród młodzieży studiującej 

stanowi spożywanie 3-4 posiłków dziennie (61%), codzienne spożywanie śniadań (71%), 

zachowanie regularnych odstępów pomiędzy posiłkami (33%), oraz nawyk podjadania pomiędzy 

nimi (tak-49%, czasami-32%). Niepokojący jest fakt, że wśród badanych zanotowano niski 

poziom udziału warzyw w diecie: do każdego posiłku zaledwie 3%, 3 razy dziennie 12%, 2 razy 

dziennie 39%, raz dziennie 41%, wcale 5%. Pozytywne jest stosunkowo niskie spożycie wśród 

ankietowanych studentów produktów typu fast-food: wcale 16%, raz w miesiącu 36%, kilka razy 

w miesiącu 43%, 1-3 razy w tygodniu 5%, codziennie 1%.  

Milona i wsp. wskazują, że problem jedzenia pierwszych śniadań dotyczy już dzieci na 

początku edukacji wczesnoszkolnej. Autorka wykazała, że tylko co czwarte dziecko przychodziło 

do szkoły po pierwszym śniadaniu, a drugie śniadania przyniesione w 80%  

z domu były ubogie w warzywa i owoce (tylko 30,2%), gdy napoje mleczne spożywało tylko 

3,3% dzieci. U około 40% badanych dzieci występował problem nadwagi lub otyłości [32]. 

Zastanawiająca w tych wynikach jest rola i obecność rodziców w prawidłowym odżywianiu 

dziecka. 

Nieprawidłowe wyniki żywieniowe wśród dzieci uczęszczających do szkół 

podstawowych przedstawiają w swej pracy Jonczyk i wsp., którzy wskazują na nadmierne 

spożywanie niektórych produktów spożywczych (co trzecie dziecko codziennie sięgało po słone 

przekąski lub słodycze), natomiast zbyt małe w diecie ilości ryb oraz mleka i wysoko 

błonnikowych produktów zbożowych. Tylko niespełna 5% respondentów zjadało każdego dnia 

pięć lub więcej porcji warzyw i owoców. Około 67% ankietowanych dzieci codziennie zjadało 
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pierwsze i drugie śniadanie. Prawie 38% badanych dzieci dotyczył problem nadwagi lub otyłości, 

gdy jednocześnie co piąte dziecko okazało się niedożywione [33].  

Problemu niskiego spożycia produktów mlecznych, warzyw i owoców, nie rozwiązały 

realizowane przez państwo programy „Mleko w szkole” czy „Owoce i warzywa w szkole” [34]. 

Majcher i wsp. w swojej publikacji zbadali zjawisko otyłości w grupie dzieci ze 

zdiagnozowaną otyłością w wieku 1-7 lat jak również w grupie nastolatków z otyłością, 

u których oceniono BMI w wieku 2, 4 i 6 lat. Otyłością II stopnia charakteryzowało się 72% 

dzieci. W grupie stwierdzono wysoki udział w diecie słodkich napojów, przekąsek, słodyczy  

i słodkich przetworów z mleka. Wśród nastolatków z otyłością II stopnia nadwagę i otyłość 

zdiagnozowano już w 53% przypadków w 2 roku życia, gdy w 4 roku życia udział ten wynosił 

już 71,6%, a w 6 roku życia aż 85,4%. Majcher stwierdza, że wiek poniemowlęcy  

i przedszkolny stanowią okresy, w których popełniane są liczne błędy w żywieniu, skutkuje to 

nadmiernymi przyrostami masy ciała dziecka, inicjującymi rozwój otyłości [35].  

Ponczek i Olszowy zwracają uwagę na szczególnie trudno okres w życiu młodego 

człowieka – czas dojrzewania. Określa się, że po okresie niemowlęcym jest to drugi krytyczny 

moment zagrożenia otyłością. Autorki donoszą, że 70-80% młodzieży z otyłością stwierdzono w 

okresie dojrzewania stanie się otyłymi dorosłymi. Zwracają także uwagę na występujące w tym 

czasie niespecyficzne zaburzenia łaknienia, a także utratę kontroli nad procesem odżywiania [27]. 

Godala i wsp. przy temacie otyłości poruszają również problem przeciwstawny: anoreksji                      

i bulimii, równie często niszczący polską młodzież [26]. Obie skrajności funkcjonują obok siebie 

tak jak dzieci przekarmione i niedożywione. 

Ziółkowska i wsp. wskazują na wiek młodzieńczy jako okres rozwoju umiejętności 

samostanowienia i samorealizacji, również w przypadku żywienia. Autorki stwierdzają, że 

nieprawidłowe zachowania żywieniowe występują u znacznego odsetka młodzieży. 

Największym problemem było nieregularne odżywianie się – pierwsze śniadanie spożywało 2/3, 

drugie śniadanie 1/3, obiad był spożywany przez większość młodych ludzi. Ankietowani 

podjadali pomiędzy posiłkami i to najczęściej żywność typu fast food 80% oraz słone lub słodkie 

przekąski 50%. Warto podkreślić, że co czwarty uczeń spożywał jedzenie bez uczucia głodu [36]. 

Wydaje się, że w obecnych czasach jedzenie przestało być potrzebą - jemy za dużo i za często. 
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Według Ślusarskiej i wsp. ankietowani studenci posiadali wiedzę na temat zasad 

racjonalnego żywienia: 74% wskazało na konieczność spożywania 5 posiłków w ciągu doby,                 

w odstępie co 3-4 godziny. Aż 94% uznało, że nieprawidłowe odżywianie jest podstawowym 

czynnikiem, który sprzyja otyłości. Studenci wskazali, że otyłości można zapobiegać poprzez 

regularne posiłki (84%) i nie podjadanie pomiędzy nimi (81%). Jednak jak stwierdza autorka 

wiedza w większości przypadków nie korelowała z praktyką – największy problem, tak jak 

w badaniach własnych – stanowił brak stałych godzin spożywania posiłków i pomijanie 

pierwszego śniadania [25]. 

Zdaniem Kardjalik i wsp. również połowa ankietowanych studentów kierunków 

medycznych odżywiała się raczej nieregularnie, tylko co czwarty badany deklarował spożywanie 

posiłków o ustalonych porach i znowu najczęściej pomijanym posiłkiem było pierwsze śniadanie. 

Pozytywnym zjawiskiem był fakt, że żaden ze studentów nie spożywał codziennie lub prawie 

codziennie produktów fast-food, jednak połowa sięgała po nie często, bo kilka razy w miesiącu 

[26].  

W badaniach własnych wszyscy studenci wskazali, że w profilaktyce otyłości zaleca się 

aktywne spędzanie czasu. Badani określili, że aktywność fizyczna powinna być podejmowana 

codziennie (44%) lub co najmniej 3-4 razy w tygodniu (43%) przez okres 60 minut (70%). 

Wśród studentów w zajęciach wychowania fizycznego uczestniczyło 61% badanych, 24% 

rzadko, 15% wcale. Swój czas wolny aktywnie spędzało 41% grupy, gdy pozostali preferowali 

bierny odpoczynek: przed komputerem/oglądając telewizję/czytając 25% lub na spotkaniach ze 

znajomymi 34%. Aktywność fizyczną każdego dnia podejmowało 12% grupy, gdy 9% 5-6 razy 

w tygodniu, a 23% 3-4 razy w tygodniu. Pozostali badani na aktywność poświęcali mniej czasu 

niż jest to zalecane: 1-2 razy w tygodniu 44% i nigdy 12%. Każdego dnia aktywność fizyczną 

przez co najmniej 30 minut podejmowało 49% grupy, a przez co najmniej 60 minut 28%. 

Uzyskane wyniki tak jak w przypadku odżywiania pokazują, że sama wiedza nie wystarczy, aby 

prowadzić zdrowy styl życia. Wnioskuje się, że konieczne jest uwrażliwienie młodych ludzi na 

aktywne spędzanie wolnego czasu i podejmowanie aktywności fizycznej co najmniej 3-4 razy 

w tygodniu przez co najmniej 60 minut. Potrzebę edukacji szkolnej potwierdzają również sami 

zainteresowani wskazując w 100% na omawianie w szkole tematów na temat racjonalnego 

odżywiania i znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka. Nie wykazano, aby 

wychowanie kształtowało zdrowe nawyki dziecka. 
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Uwagę na brak polityki sprzyjającej „gubieniu zbędnych kilogramów” w wielu szkołach 

zwracają również Ponczek i Olszowy. Autorki wskazują, że nie ma przedmiotów, na których 

dzieci systematycznie zdobywałyby wiedzę na temat zasad zdrowego żywienia i uczyły się 

dokonywać mądrych wyborów życiowych [27]. Według badań przeprowadzonych przez Wojtyła 

i wsp. w grupie 12.005 uczniów szkół gimnazjalnych z terenu całej Polski poziom podejmowanej 

aktywności był dostateczny pomimo, że uczestniczyła ona głównie w zajęciach obowiązkowych 

wychowania fizycznego w szkołach. Autor podkreśla wsparcie aktywności fizycznej ze 

strony ich rodziców, jak również skuteczność realizacji programów promujących ruch [37].                 

Z badań Ślusarskiej i wsp. 91% badanych studentów za najważniejszą metodę profilaktyki 

otyłości uważa systematyczną aktywność fizyczną [25]. Według Zapolskiej działania 

prewencyjne motywujące do aktywności fizycznej prowadzone u dzieci i młodzieży przez 

wczesne kształtowanie prawidłowego stylu życia przynoszą wymierne korzyści zdrowotne                  

w dorosłym życiu. Aktywność fizyczna i aktywne spędzanie czasu wolnego w połączeniu ze 

zdrowym żywieniem jest jednym z podstawowych elementów zdrowego stylu życia [23]. 

Podsumowując, w badaniach własnych poziom wiedzy na temat profilaktyki otyłości 

wśród studentów fizjoterapii i pielęgniarski ocenia się jako bardzo dobry, porównywalny dla 

kobiet i mężczyzn oraz istotnie wyższy wśród mieszkańców miast niż wsi. Uzyskane wyniki są 

wyższe niż dokonana przez studentów samoocena, gdzie dominował poziom wystarczająca 83%, 

a oceny bardzo dobrej użyło 11% grupy, gdy 6% wskazało na ocenę bardzo mała. Stwierdzono, 

że poziom wiedzy na temat profilaktyki otyłości był znacząco wyższy wśród studentów 

pielęgniarstwa niż fizjoterapii, gdzie oceniono go odpowiednio jako bardzo dobry i dobry. 

Niestety, tak jak u innych autorów, bardzo dobra ocena poziomu wiedzy nie przekłada się na 

bardzo zdrowy styl życia ankietowanych studentów. Nie wykazano także, aby wychowanie 

kształtowało zdrowe nawyki dziecka. Pomimo pewnych nieprawidłowości zachowań 

zdrowotnych nie stwierdzono, aby problem otyłości występował wśród ankietowanych, co może 

stanowić czynnik obniżający potrzebę dbałości o zdrowy styl życia.  

Ślusarska i wsp. stwierdza, że problem otyłości wśród studentów nie jest mało znany, 

biorąc pod uwagę charakterystykę zjawiska otyłości, jakkolwiek stwierdza małe przygotowanie 

badanej grupy do radzenia sobie z aktywną kontrolą i sterowaniem czynnikami 

przeciwdziałającymi rozwojowi otyłości [25]. Również Stankiewicz i wsp. pokazują, że 

posiadanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia nie jest wystarczające do utrzymania 
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prawidłowej masy ciała [38]. Także Marcysiak i wsp. wykazują, że chociaż świadomość 

zagrożenia otyłością wśród młodych ludzi z Podkarpacia nie jest niska to nie koreluje ona            

z korzystnymi zachowaniami żywieniowymi [39]. W badaniach Kardjalik i wsp. wyniki 

uzyskane w grupie studentów nie postawiają żadnej wątpliwości, że nieprawidłowe nawyki 

żywieniowe korelują z nadmierną masą ciała [26]. Godala i wsp. wykazuje, że studentów 

kierunków medycznych zdobywane wykształcenie obliguje i predysponuje do lepszej niż 

przeciętna znajomości zaburzeń odżywiania. Jednak uzyskane wyniki nie były zadowalające, co 

jak podają autorzy potwierdza istnienie ciągłej i niezaprzeczalnej potrzeby popularyzacji wiedzy 

z zakresu edukacji żywieniowej w grupie młodych dorosłych [40].  

Styl życia oraz składające się na niego zachowania zdrowotne kształtują się przez całe 

życie, poczynając od wczesnego dzieciństwa. 

 

WNIOSKI 

Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski:  

1. Studenci kierunków medycznych prezentują bardzo wysoki poziom wiedzy na temat otyłości, 

przy czym znacząco wyższe wyniki uzyskano na kierunku pielęgniarstwo niż fizjoterapia. 

2. Bardzo dobra znajomość profilaktyki otyłości wynika ze specyfiki podjętych studiów co 

powoduje, że posiadana wiedza nie jest zróżnicowana ze względu na płeć studentów, poziom 

wykształcenia rodziców czy status materialny.  

3. Stwierdzono, że istotnie wyższy poziom wiedzy na temat zapobiegania otyłości posiadają 

mieszkańcy miast niż wsi. 

4. Bardzo dobra ocena poziomu wiedzy nie przekłada się na styl życia ankietowanych 

studentów. 

5. Największy problem wśród młodzieży studiującej stanowi regularne spożywanie posiłków                 

i śniadań oraz nawyk podjadania pomiędzy posiłkami. 

6. Niepokojący jest fakt, że wśród badanych zanotowano niski poziom spożycia warzyw 

w diecie. 

7. Konieczne jest zwrócenie uwagi młodym ludziom na aktywne spędzanie wolnego czasu  

i podejmowanie aktywności fizycznej 3-4 razy w tygodniu przez co najmniej 60 minut. 
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8. Pomimo wykazanych nieprawidłowości zachowań zdrowotnych nie stwierdzono, 

aby problem otyłości występował wśród studentów fizjoterapii i pielęgniarstwa, co może 

stanowić czynnik obniżający potrzebę dbałości o zdrowy styl życia. 
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WPROWADZENIE 

W starożytnej Grecji łączono sen ze śmiercią, grecki bóg snu Hypnos, który usypiał nie 

tylko zwykłych śmiertelników ale i bogów był bratem boga śmierci Thanatosa. Współcześnie 

wiadomo znacznie więcej na temat znaczenia snu. Sen jest naturalnym stanem w którym 

występuje obniżona wrażliwość na bodźce zewnętrzne. Jest on niezbędny dla prawidłowego 

funkcjonowania naszego organizmu. Od wielu lat sen pozostaje w orbicie zainteresowań 

naukowców, a drogę do badań nad tym stanem utorował psychiatra niemiecki Hans Berger.  

Skonstruował encefalograf, mierzący fale elektryczne w mózgu. Z kolei Alfred Loomis - fizjolog 

zastosował encefalograf do badania mózgu w czasie snu. Dowiódł, że mózg nie śpi, ale pozostaje 

bardzo aktywny. W 1968 roku Anthony Kales i Allan Rechtschaffen dokonali podziału struktury 

prawidłowego snu na fazy w oparciu o analizę EEG, z uwzględnieniem ruchów gałek ocznych. 

Klasyfikacja ta znacząco przyczyniła się do rozwoju współczesnych badań nad snem [1].   

W wyniku prowadzonych badań zauważono, że zaburzenia snu niosą za sobą negatywne 

konsekwencje. Odkrycie bezdechu sennego i stworzenie technicznych warunków do jego 

diagnozowania i leczenia stanowi uzupełnienie wiedzy na temat snu i prowadzenia dobrostanu 

całego organizmu. W dzisiejszych czasach, dzięki polisomnografii (PSG)  możemy ustalić 

rozpoznanie i stopień nasilenia choroby, a dzięki odpowiedniej edukacji pacjenta poprawić 

efektywność leczenia [2].  
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ROZWINIĘCIE   

Fizjologia snu   

Sen odgrywa istotną rolę w życiu każdego człowieka. Stanowi czynnościowy stan 

ośrodkowego układu nerwowego (OUN), w którym zachodzi proces zniesienia świadomości                

i bezruchu, przy jednoczesnej aktywności układu nerwowego z zachowaniem cykliczności 

zmian. Fizjologiczny sen można przerwać czynnikami zewnętrznymi. Występuje istotna 

korelacja pomiędzy snem a rozwojem układu nerwowego [3].  

Zapotrzebowanie na sen stanowi cechę osobniczą, która ulega zmianom wraz z wiekiem. 

Zachowanie efektywności snu warunkowane jest występowaniem kolejno faz snu i oscylacji 

między nimi. Zachowanie prawidłowej struktury snu, szczególnie obecność snu głębokiego i snu 

REM, jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Brak lub niedobór snu 

wywołuje szereg negatywnych efektów ubocznych, są to między innymi:  

 zaburzenia układu immunologicznego – obniżenie liczby białych krwinek i upośledzenie 

aktywności limfocytów;  

 zaburzenia koncentracji i obniżenie nastroju;  

 zmniejszony refleks, obniżenie umiejętności podejmowania złożonych decyzji [4].   

 

Zaburzenia oddychania w czasie snu 

Obturacyjny bezdech senny (OBS) to choroba, która zagraża życiu człowieka. Ma 

charakter ciężkiej i przewlekła. Rozwija się w sposób bezobjawowy i podstępny, najczęstsze 

zaburzenie oddychania występuje podczas snu. Polega na zapadaniu  lub zwężaniu górnych dróg 

oddechowych i przerwaniu przepływu powietrza do płuc, co doprowadza do hipoksji                   

i najczęściej kończy się wybudzeniem. Przebudzenie powoduje wzrost napięcia mięśni i powrót 

do oddychania. Zostaje zaburzona struktura snu. OBS nie jest częstym schorzeniem, występuje             

u około 4% mężczyzn i 2% kobiet. Do określenia ciężkości choroby stosuje się wskaźnik liczby 

bezdechów i spłyceń oddychania w czasie jednej godziny snu [5].  
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Przyczyny i powikłania OBS  

Jak dotąd nie udało się ustalić jednoznacznie  przyczyn występowania bezdechu sennego. 

U części chorych z OBS stwierdza się obecność pewnych anomalii, które mogą wpływać na 

powstawanie schorzenia. Są to głównie czynniki anatomiczne na poziomie nosa i gardła 

powodujące zwężenie ich światła. Można tu wymienić:  

 zmiany w obrębie nosa (skrzywienie przegrody nosa, przerost małżowin nosowych, 

polipy);  

 zmiany w obrębie gardła (powiększone migdałki podniebienne, powiększony język, 

wydłużone podniebienie miękkie);  

 mała cofnięta żuchwa, krótka szyja;  

 znaczna nadwaga i otyłość;  

 nadmiar tkanki tłuszczowej na szyi (obwód powyżej 43 cm).  

 

Czynniki wpływające na rozwój lub nasilenie choroby to:  

 nadmiernie spożywany alkohol;  

 palenie tytoniu;  

 przyjmowanie leków uspakajających;  

 czynniki genetyczne [6].  

  

Obturacyjny bezdech senny sprzyja pojawieniu się w organizmie człowieka 

niebezpiecznych dla zdrowia, a nawet zagrażających życiu schorzeń. Badania potwierdzają 

związek pomiędzy bezdechem sennym a chorobami zatorowo- zakrzepowymi w układzie 

sercowo – naczyniowym, takimi jak udar mózgu, zawał serca. Może również przyczyniać się do 

rozwoju chorób przewlekłych, takich jak nadciśnienie tętnicze, czy niewydolność serca. 

Powikłania rozwijają się niezależnie od postaci choroby. Wczesne wykrycie i leczenie pozwala 

na uniknięcie wielu niekorzystnych następstw.  

Nadciśnienie tętnicze – zalicza się do najczęstszych powikłań OBS, występuje u 50% 

pacjentów. W warunkach fizjologicznych dochodzi do obniżenia ciśnienia podczas snu w 

stosunku do dziennych wartości. U chorych z OBS dochodzi do patologicznego wzrostu wartości 

ciśnienia tętniczego. Spowodowane jest to zwiększeniem wydzielania amin katecholowych oraz 

upośledzona jest funkcja baro i chemoreceptorów w naczyniach obwodowych.  



Edukacja pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym (OBS) 

106 

 

Niewydolność serca - czynnikiem, który ma  ścisły związek pomiędzy przewlekłą 

niewydolnością serca i OBS jest hipertensja. Nieleczony OBS powoduje rozwój nadciśnienia 

tętniczego, którego następstwem jest znaczny przerost oraz dysfunkcja lewej komory                      

i niewydolność serca [13, 14].   

Udar mózgu – bezdechy powodują wzrost ciśnienia śródczaszkowego wraz                                

z upośledzeniem przepływu mózgowego. Zmiany te mogą prowadzić do udaru.  

Zaburzenia rytmu serca – zahamowania zatokowe, bradyarytmie i bloki przedsionkowo – 

komorowe wyższego stopnia to zaburzenia, które najczęściej występują u osób chorujących na 

bezdech.  

Inne powikłania, które mogą towarzyszyć OBS to zaburzenia metaboliczne, hormonalne, 

wypadki komunikacyjne spowodowane dużą sennością dzienną, śmiertelność poprzez 

zatrzymanie oddychania w czasie snu, okołooperacyjna niewydolność oddechowa [6, 7, 8].  

 

Objawy choroby  

Występowanie obturacyjnego bezdechu sennego wiąże się z wieloma objawami. 

Dzielimy je na objawy  nocne i dzienne. Jednakże chrapanie i bezdech to główne objawy 

choroby.    

Objawy dzienne  

 senność dzienna: częste wybudzenia i nieefektywny sen powoduje, że pacjent czuje 

zmęczenie przez cały dzień;  

 zaburzenia koncentracji – zaburzona struktura snu, zmęczenie i senność doprowadza do 

upośledzenia wydajności pracy, uczenia się, koncentracji, koordynacji wzrokowo- 

ruchowej;  

 bóle głowy głównie  po przebudzeniu - wywołane przez zmianę ciśnienia parcjalnego 

gazów krwi, fragmentację snu, a także reperfuzję w naczyniach mózgowych;  

 upośledzenie libido i impotencja – niedobór snu głębokiego zmniejsza stężenie 

testosteronu;  

 poranne  niewyspanie – spowodowane brakiem fazy REM, niedoborem snu głębokiego               

i częstymi przebudzeniami.   
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Objawy nocne 

 okresowe nieregularne chrapanie z okresami ciszy charakterystyczne dla bezdechu;  

 bezdechy;  

 częste oddawanie moczu (nykturia), spowodowane  wzmożonym ciśnieniem w jamie 

brzusznej;  

 wzmożona potliwość, aktywność ruchowa i przebudzenia nieświadome związane                              

z bezdechami;  

 objawy refluksu żołądkowo - przełykowego wynikające z różnic ciśnień pomiędzy jamą 

brzuszną i klatką piersiową podczas bezdechów sprzyja zarzucaniu treści żołądkowej do 

przełyku [2, 9].   

 

Diagnostyka   

Rozpoznanie przeprowadza się na podstawie kwestionariusza zaburzeń oddychania                  

w czasie snu oraz na podstawie skali senności Epworth oraz w oparciu o badanie przedmiotowe. 

Potwierdzenie na podstawie badania polisomnograficznego - PSG, tworzy tak zwany „złoty 

standard” i polega na obserwacji i rejestracji podczas snu wielu fizjologicznych parametrów.                        

Do analizy rejestrujemy [8]:  

 strukturę snu - pomiar czynności fal mózgowych EEG (elektroencefalogramu), pomiar 

aktywności mięśni EMG (elektromiogram), pomiar ruchów gałek ocznych EOG 

(elektrookulogram);  

 liczbę przebudzeń; 

 oddychanie - wykrywanie bezdechów i spłyceń za pomocą przetwornika ciśnieniowego                 

i czujnika termistorowego oraz analiza wysiłku oddechowego;  

 czynność serca; 

 utlenowanie krwi SpO2;  

 chrapanie;  

 pozycję ciała - za pomocą czujnika grawitacyjnego [1, 10].  

  

Badanie PSG wykonuje się w specjalistycznych placówkach, zajmujących się 

zaburzeniami oddychania w czasie snu w godzinach nocnych. W czasie badania, pacjent 

przebywa w łóżku 6-7 godzin tak samo, jak w czasie normalnego snu.  
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Czujniki stosowane do pomiarów muszą być umieszczone  w taki sposób, aby nie 

zakłócały snu, a chory powinien mieć możliwość zmiany pozycji ciała w czasie snu. Do 

rozpoznania choroby konieczne jest zarejestrowanie snu NREM, REM oraz czynności 

oddechowej. Aby prawidłowo zinterpretować czynności oddechowe w PSG wymagana jest 

analiza ilości bezdechów obturacyjnych oraz ilości okresów spłyconego oddechu: 

 ilość bezdechów obturacyjnych (apnea) – zatrzymanie oddechu przy zwiększonej lub 

zachowanej pracy mięśni oddechowych trwający co najmniej 10 sekund. Amplituda 

oddychania zmniejsza się, o co najmniej 90%; 

 ilość okresów spłyconego  oddechu (hypopnea) – zmniejsza się ciśnienie w jamie 

nosowej, o co najmniej 30%, które trwa co najmniej 10 sekund. Spłyceniu towarzyszy 

obniżenie SpO2 – spadek saturacji, o co najmniej 3%;  

 ilość bezdechów mieszanych – bezdech mieszany rozpoznajemy, jeśli w początkowej 

fazie bezdechu występują cechy bezdechu centralnego, a pod koniec cechy bezdechu 

obturacyjnego;  

 ilość bezdechów ośrodkowych – bezdechy ośrodkowe to takie, które trwają co najmniej 

10 sekund, w którym nie jest rejestrowany wysiłek oddechowy i przepływ powietrza              

w drogach oddechowych. Przerwy w oddychaniu spowodowane są zanikiem sygnałów 

nerwowych z centralnego układu oddechowego;  

 oddech Cheyne’a Stokesa – polega na stopniowym zmniejszaniu się amplitudy oddechu 

do wystąpienia bezdechu ośrodkowego, po którym następuje stopniowe nasilanie 

oddechu aż do momentu hiperwentylacji. Amplituda trwa około 60 sekund [11]; 

 ilość epizodów RERA (Respiratory Effort Related Arousal) – przebudzenie, które 

związane jest ze znacznym wysiłkiem oddechowym w wyniku narastającej pracy mięśni 

oddechowych lub częściowym ograniczeniem przepływu powietrza nie spełniające 

kryteriów spłyceń i bezdechów. Epizod trwa co najmniej 10 sekund [12];  

 Flow Limitation – w wyniku zapadania się tkanek miękkich podczas snu następuje 

utrudnienie w przepływie powietrza, nie prowadzące jednak do spadku saturacji. 

Wibracja tkanek miękkich przejawia się chrapaniem, a dłużej utrzymujący się taki stan 

prowadzi do bezdechu [12].   
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Metody leczenia OBS  

Po prawidłowym rozpoznaniu obturacyjnego bezdechu sennego, niezwykle ważne jest 

zastosowanie właściwego leczenia. Kluczowe znaczenie ma zmiana stylu życia obejmująca:   

 Utrzymywanie właściwej masy ciała. Nadwaga i otyłość są jednymi z głównych 

czynników ryzyka występowanie OBS. Nadmierne rozmieszczenie tkanki tłuszczowej              

w okolicy szyi zmienia układ anatomiczny górnych dróg oddechowych co bezpośrednio 

sprzyja ich obturacji.  

 Nie spożywanie alkoholu przed snem. Alkohol zmniejsza napięcie mięśni górnych dróg 

oddechowych. Wydłuża także czas trwania spłyceń i bezdechów, co prowadzi do 

narastania hipoksji. Wynika to ze zmniejszenia aktywności nerwów podjęzykowych.  

 Odstawienie leków nasennych i uspokajających. Podobnie jak alkohol zmniejszają 

napięcie mięśni górnych dróg oddechowych i nasilają bezdechy.  

 Pozycjonowanie na boku podczas snu. Pozycja na wznak sprzyja chrapaniu, poprzez 

zapadanie języka w głąb gardła [3].   

 

Jedyną metodą leczniczą z udokumentowanym istotnym znaczeniem, która jest tak 

zwanym „złotym standardem” jest wspomaganie oddychania pompą powietrzną. Polega ona na 

wtłaczaniu do dróg oddechowych powietrza z dodatnim ciśnieniem wdechowym i/lub 

utrzymywanie dodatniego ciśnienia końcowowydechowego w drogach oddechowych. Powoduje 

to przywrócenie i utrzymanie drożności dróg oddechowych podczas snu. Właściwie stosowane 

leczenie zmniejsza lub całkowicie likwiduje przykre objawy towarzyszące retencji dwutlenku 

węgla występującej w OBS.  

Ponadto, sen nie jest przerywany ciągłymi wybudzeniami, architektura snu ulega 

normalizacji [5]. Protezy powietrzne można użytkować w kilku konfiguracjach (trybach)                    

w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta: 

 CPAP - stosowany u pacjentów w każdej postaci choroby, generuje przez całą noc jedno 

stałe ciśnienie końcowowydechowe, które jest ustawiane w zależności od potrzeb 

pacjenta. Każdy aparat posiada funkcję „ramp”, która umożliwia stopniowe narastanie 

ciśnienia, co bardzo ułatwia zasypianie. Aparat można dodatkowo wyposażyć                          

w nawilżacz powietrza, który zapobiega wysychaniu śluzówki górnych dróg 

oddechowych.  
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 Auto-CPAP (APAP) - aparaty te przeznaczone są głównie dla pacjentów z przeważającą 

ilością bezdechów obturacyjnych, lub w ciężkiej postaci choroby. W przeciwieństwie do 

CPAP aparaty te potrafią automatycznie dopasować poziom ciśnienia do potrzeb 

pacjenta. Wyposażone są w funkcję ulgi wydechowej.  

 BIPAP - urządzenie przeznaczone dla chorych, u których ciśnienia terapeutyczne są 

wysokie oraz u pacjentów nie tolerujących trybu CPAP. Aparat wykrywa czynności 

oddechowe chorego dopasowując dodatnie ciśnienie przy wdychaniu i wydychaniu 

(ciśnienie końcowowdechowe i końcowowydechowe). Podczas wydechu aparat 

stopniowo obniża ciśnienie, po przejściu do fazy wdechu podaje powietrze pod zleconym 

ciśnieniem, powoduje to zwiększenie tolerancji leczenia [7].  

 

Uzupełnieniem terapii protezą powietrzną stanowi leczenie chirurgiczne, które 

obejmować może korektę przegrody nosa, usunięcie migdałków podniebiennych, korektę 

przerostu podniebienia miękkiego i podcięcie języczka. Zabiegi te mogą znacznie poprawić 

przepływ powietrza przez górne drogi oddechowe [9].  

    

Edukacja chorych z Obturacyjnym Bezdechem Sennym  

Edukacja pacjentów chorujących na OBS powinna być wielowymiarowa. Ze względu na 

duży wpływ sposobu odżywiania i stosowania używek na pogłębianie się objawów OBS, 

edukacja powinna obejmować nie tylko zagadnienia z zakresu samej choroby i jej leczenia,                  

ale także oddziaływania stylu życia na zaostrzenie objawów [13]. Pacjent z OBS powinien 

rozumieć na czym polega jego schorzenie, dlaczego u niego wystąpiło i jakie objawy mogą się 

pojawić. Ważne, by mechanizm choroby przedstawić również bliskim chorego. Dzięki temu 

będą mogli wspierać pacjenta podczas leczenia.  Rozmawiając z pacjentem należy zwrócić 

uwagę jak ważne jest przestrzeganie zaleceń dotyczących terapii, które przekłada się na jej 

efektywność [13, 14].   

Edukacja dotycząca zmiany stylu życia lub zmiany niektórych nawyków może okazać się 

kluczowym elementem pozwalającym na prowadzenie skutecznej terapii. Pacjent powinien być 

świadomy, że w przypadku nadwagi lub otyłości zalecane jest zmniejszenie masy ciała. Należy 

zrezygnować ze spożywania alkoholu w godzinach wieczornych lub całkowicie z niego 

zrezygnować. Pacjent nie powinien również przyjmować leków nasennych i uspokajających. 
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Ważne są również odpowiednie nawyki dotyczące samego snu. Zalecane pozycje do spania to 

spanie na prawym boku lub na brzuchu. Jeśli pacjentowi trudno zrezygnować ze spania na 

plecach można poradzić wszycie piłeczki tenisowej na plecy piżamy, co utrudni przewracanie się 

i spanie na wznak. Ostatni posiłek powinien być spożywany na 2-3 godziny przed snem [8, 13]. 

Terapią, która daje najlepsze efekty w leczeniu OBS jest stosowanie aparatu CPAP. 

Pacjent powinien być świadomy, że poprawne używanie aparatu wpLynie pozytywnie na jego 

jakość życia i zapobiegnie powikłaniom. Ważnym elementem edukacji pacjenta jest nauka 

odpowiedniego użytkowania i higieny aparatu oraz maski twarzowej. Filtr w aparacie należy 

czyścić codziennie, a także kontrolować szczelność układu oddechowego. Woda destylowana 

używana w nawilżaczu powietrza powinna być zmieniana po każdej nocy/cyklu używania.                

W skuteczności prowadzonej terapii niezwykle ważna jest maska, która powinna być 

odpowiednio dopasowana, aby nie dopuszczać do przecieku powietrza. Górny i dolny pasek 

uprzęży należy odpowiednio wyregulować - podkładka czołowa powinna lekko dotykać czoła, 

co zmniejsza nieszczelność i ucisk na kość nosową oraz obszar powyżej górnej wargi. Częstym 

błędem popełnianym przez chorych jest nadmierne napięcie uprzęży, co doprowadza do otarcia 

skóry i występowania odleżyn. Najczęściej i najszerzej stosowaną maską jest maska nosowa.             

W przypadku zmian w anatomii wewnętrznej górnych dróg oddechowych, gdzie przepływ 

powietrza przez nos jest utrudniony, stosujemy maskę pełno - twarzową lub nosowo - twarzową, 

która szczelnie pokrywa zarówno nos jak i usta. Maskę oraz układ oddechowy należy myć co 

najmniej raz w tygodniu w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu, po czym dokładnie 

wypłukać i osuszyć. Stosowanie środków wybielających, alkoholu oraz substancji 

zmiękczających i nawilżających może doprowadzić do zniszczenia maski oraz układu 

oddechowego [7, 13].   

Aparat należy stosować każdorazowo podczas snu. Stosowanie aparatu CPAP jest 

zazwyczaj dobrze tolerowane przez pacjentów. Już po kilku nocach stosowania aparatu 

samopoczucie pacjenta znacząco poprawia się - znika nykturia, senność dzienna, znikają 

problemy z koncentracją, poprawia się pamięć. Ze stosowaniem aparatu CPAP mogą wiązać się 

powikłania, o których pacjent powinien zostać poinformowany. Do najczęstszych powikłań 

należą odleżyny zlokalizowane na grzbiecie nosa, w miejscu ucisku maski, zapalenie spojówek, 

nieżyt nosa, suchość błony śluzowej górnych dróg oddechowych. Pacjent powinien być również 

świadomy, że należy regularnie zgłaszać się na wizyty kontrolne. Pozwoli to na ocenę 
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efektywności prowadzonej terapii i szybkie rozwiązani ewentualnych problemów. Każdy 

pacjent, raz na pięć lat, może zakupić nowy aparat z refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Pacjenci niepełnosprawni (z orzeczeniem o niepełnosprawności) mogą dodatkowo ubiegać się              

o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także            

z Ośrodka Pomocy Społecznej [13]. 

 

PODSUMOWANIE 

Obturacyjny bezdech senny jest ciężką przewlekłą chorobą, potencjalnie zagrażającą 

życiu człowieka. Jej istota polega na braku możliwości utrzymania drożności górnych dróg 

oddechowych na poziomie gardła, czego następstwem jest obniżenie utlenowania krwi tętniczej 

co prowadzi do przebudzenia. Sen przestaje pełnić funkcję regeneracyjną dla organizmu. 

Leczenie polega na stosowaniu aparatu CPAP utrzymującego dodatnie ciśnienie końcowo 

wydechowe w drogach oddechowych. Dzięki tej nieinwazyjnej metodzie chorzy znacznie 

poprawiają swoją jakość życia, dochodzi do redukcji senności i apatii w ciągu dnia. 

Najczęstszymi powikłaniami OBS są zawał serca, udar mózgu, tachy- i brady- arytmie. 

Prawidłowe funkcjonowanie biopsychospołeczne zależy od stanu zdrowia, a zmiany które 

zachodzą podczas przebiegu choroby zdecydowanie upośledzają jakość życia psychicznego, 

fizycznego i społecznego. Edukacja pacjenta związana jest zarówno z przedstawieniem 

pacjentowi istoty choroby jak i wyjaśnieniem poszczególnych elementów terapii. Ważne jest 

podkreślenie wpływu stylu życia oraz przyzwyczajeń związanych ze snem na rozwój objawów 

chorobowych i powodzenie terapii. Odpowiednia edukacja, która przełoży się na prawidłowe 

używanie aparatu CPAP pozwoli na polepszenie jakości życia pacjenta oraz zapobiegnie 

powikłaniom. 
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WSTĘP 

Zespół stopy cukrzycowej jest bardzo poważnym powikłaniem cukrzycy, gdy jest leczona 

w nieodpowiedni sposób, może prowadzić do negatywnych skutków zdrowotnych. Według 

Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Zespół stopy cukrzycowej określa się jako ,,obecność 

infekcji, owrzodzenia oraz destrukcji tkanek głębokich wraz z istniejącymi zaburzeniami 

neurologicznymi lub chorobami naczyń obwodowych, zlokalizowanymi poniżej kostki kończyny 

dolnej o różnym stopniu zaawansowania”. Często prowadzi do amputacji kończyny dolnej, która 

nie jest spowodowana urazem [1]. 

 

Epidemiologia 

Określa się, że na Ziemi, ludzi cierpiących na cukrzycę jest około 422 milionów, w tym 

osoby u których choroba ta nie została rozpoznana [2]. W Polsce natomiast tych osób jest ponad 

2 miliony [3]. Chorujący na cukrzycę mają około 25% szansy na pojawienie się u nich zespołu 

stopy cukrzycowej - ZSC. Podczas rozpoznania cukrzycy typu 2, u 10% pacjentów widoczne są 

objawy wskazujące na tworzenie się zespołu stopy cukrzycowej, czyli uszkodzenie nerwów 

obwodowych oraz niedokrwienie kończyn dolnych. ZSC jest bardzo ciężki do wyleczenia, 

najczęściej powraca po 3-5 latach.  

„Według Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Stopy Cukrzycowej amputację u 85% 

chorych poprzedza owrzodzenie, u 50-70% zgorzel, a u 20-50% infekcja” [4]. Wśród ogólnej 

liczby osób chorujących na cukrzycę, zespół stopy cukrzycowej wynosi 6,3%, częściej występuje 

u mężczyzn- 4,5%, u kobiet- 3,5%. Wyższy procent jest również u pacjentów  

z cukrzycą typu 2 (6,4%) niż z cukrzycą typu 1 (5,5%). Najwięcej chorujących znajduje się  
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w Ameryce Północnej (13%), natomiast najmniej w Oceanii (3%). W Azji, Europie i Afryce 

równe 5,5%, 5,1% i 7,2%. Typowym obrazem pacjenta z owrzodzeniem stopy cukrzycowej jest 

starszy wiek, wyższy wskaźnik BMI, nadciśnienie, retinopatia cukrzycowa, dłuższy czas trwania 

cukrzycy, palenie tytoniu [5].  

Zespół stopy cukrzycowej często prowadzi do amputacji kończyny dolnej, co jest 

obciążające dla pacjenta. Ilość większych amputacji na całym świecie wynosi od 46,1 do nawet 

936 na 100 tysięcy cukrzyków. W 15-19% przypadków określa się cukrzycę, gdy konieczna jest 

już amputacja [6].  

 

Etiopatogeneza 

 W przebiegu zespołu stopy cukrzycowej szczególną rolę odgrywa neuropatia cukrzycowa 

(28-40%), a także zmiany naczyniowe, takie jak makroangiopatia i mikroangiopatia. Pierwsza 

dotyczy zmian miażdżycowych w tętnicach kończyn dolnych, która prowadzi do niedokrwienia 

stopy. Mikroangiopatia określa natomiast zmiany w małych naczyniach krwionośnych,                       

np. włosowatych. Zalicza się do nich retinopatię cukrzycową, nefropatię cukrzycową i neuropatię 

cukrzycową. Czasem powoduje martwicę lub zgorzel [7]. Neuropatie można rozróżnić na: 

-   czuciową,  

-   ruchową, 

-   autonomiczną.  

Pierwsza powoduje zaburzenia w odczuwaniu różnych bodźców, np. bólowego. Kolejna 

może prowadzić do zaburzenia równowagi, zaniku mięśni stopy oraz ich osłabienia. Jeśli zaś 

chodzi o neuropatię autonomiczną, daje objawy ze wszystkich układów. Mogą występować 

między innymi problemy sercowe, np. nagłe obniżenie ciśnienia, a nawet zawały [8].  

Brak odczuwania dyskomfortu, bólu prowadzi do powstania owrzodzenia, 

spowodowanego różnego typu urazami stóp, które mogą wydawać się niegroźne lub nawet 

czasem niezauważalne przez pacjenta [9]. Elementem, który może prowadzić do amputacji 

kończyny dolnej jest infekcja tkanek miękkich stopy i układu kostno-stawowego. Aby do tego 

doszło wystarczy właśnie taka rana, która ciężko się goi lub nawraca [10]. Neuropatia może 

powodować również zniekształcenie stóp, a wtedy jest bardziej podatna na urazy oraz 

powstawanie modzeli przez zwiększony nacisk. Dlatego tak ważne jest odpowiednie obuwie, 

które nie będzie uciskało i nie spowoduje zranień [11]. Należy przestrzegać pewnych zasad,                  
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aby nie zwiększyć ryzyka uszkodzeń. Nawet zwykłe czynności pielęgnacyjne, takie jak obcinanie 

paznokci, czy nawet moczenie stóp w gorącej wodzie, mogą okazać się niebezpieczne. Z powodu 

neuropatii występuje suchość skóry, więc ważne jest także odpowiednie nawilżenie [11]. 

 Wracając do czynników wewnętrznych, wypada wspomnieć o złym wyrównaniu 

metabolicznym. Hiperglikemia powoduje zwiększone ryzyko amputacji kończyny dolnej. 

Powodem tego może być niewystarczająca wiedza pacjenta bądź brak zainteresowania stanem 

zdrowia [7]. Długi czas trwania cukrzycy, immunopatia, dysfunkcja biomechaniczna,                          

czy przewlekła choroba nerek również zwiększają ryzyko ZSC [11]. 

 

Neuroartropatia Charcota 

 Neuroartropatia Charcota jest rzadką postacią stopy cukrzycowej, która powoduje 

niszczenie tkanki kostnej oraz stawów stóp. Może prowadzić do amputacji [12]. Cechą 

wyróżniającą to zniekształcenie jest zapadnięcie się śródstopia. Identyfikacja jest często bardzo 

ciężka, ponieważ objawy przypominają także różne, inne schorzenia, przez to opóźnione zostaje 

właściwe leczenie chorego i może dojść do poważniejszych uszkodzeń [11]. 

 Przyczyną neuroartropatii Charcota jest neuropatia. Przez brak czucia bólu powstają małe 

urazy i owrzodzenia. Otyłość jest kolejnym czynnikiem ryzyka. Duża masa ciała powoduje 

nacisk na fragmenty stopy. Dodatkowo, gdy osoba ma niską gęstość mineralną kości, jeszcze 

bardziej sprzyja to złamaniom. Ostatnio bierze się również pod uwagę problemy  

z metabolizmem kostnym [11,13].  

Można wyróżnić fazę ostrą i przewlekłą. Podczas pierwszej stopa jest widocznie 

obrzęknięta, zaczerwieniona oraz jej temperatura jest wyższa porównując ze zdrową kończyną. 

Przez brak odczuwania dolegliwości bólowych, pacjent często nie oszczędza się, co prowadzi do 

pogłębienia urazu [13]. Stadium ostre należy leczyć, przede wszystkim, unieruchamiając stopę 

najlepiej gipsem, aby nie doszło do stałego zniszczenia tkanki kostnej  

i deformacji stopy. Gdy jednak to nastąpi, często niezbędna jest amputacja kończyny.  

W fazie przewlekłej następuje poprawa stanu zdrowia oraz odbudowa kości. Objawy 

występujące w fazie ostrej cofają się, różnica ciepłoty pomiędzy obiema stopami zmniejsza się. 
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Rodzaje stopy cukrzycowej 

Rozróżnia się na 3 typy ZSC: stopę neuropatyczną, niedokrwienną oraz mieszaną. 

Ostatnia łączy ze sobą cechy obu pozostałych postaci. Należy określić rodzaj, jaki występuje  

u danego pacjenta, aby móc wprowadzić odpowiednie leczenie. Najczęściej występuje postać 

neuropatyczna - 65% [1]. 

 

Postać neuropatyczna 

 W postaci neuropatycznej stopy cukrzycowej następuje uszkodzenie nerwów. Pacjent nie 

odczuwa bólu, na stopie widoczny jest obrzęk oraz zaczerwienienie. Ma ona również wyższą 

temperaturę niż zdrowa [14]. Ze względu na uszkodzone nerwy, następują zmiany  

w krążeniu krwi. Prędkość przepływu zostaje zwiększona oraz podnosi się ciśnienie tętnicze 

krwi. Typowymi objawami neuropatycznej stopy oprócz wyżej wymienionych są np.: 

niewyczuwalne tętno na tętnicach kończyn dolnych, palce młoteczkowate, deformacja stawów, 

powstanie modzeli, owrzodzeń, zapalenie tkanki kostnej. Utrzymujący się problem stopy 

neuropatycznej może prowadzić do neuroartropatii Charcota [15].  

  

Postać niedokrwienna 

 Powodem powstania postaci niedokrwiennej jest miażdżyca tętnic kończyn dolnych. 

Szybko się rozprzestrzenia, powodując niedokrwienie, a następnie martwice [14, 15]. 

 Porównując do stopy neuropatycznej, w tej postaci odczuwany jest ból, czasami nawet ze 

zwiększoną siłą. Skóra jest sucha i popękana, z powodu niedożywienia tkanek, następuje także 

zanik owłosienia na kończynie. Na tętnicy grzbietowej stopy i piszczelowej tylnej, tętno staje się 

niewyczuwalne, a wypełnienie żylne odbywa się powoli. Po uniesieniu kończyny, staje się ona 

blada, natomiast gdy się opuści, zaczyna sinieć. Niedokrwienie może z czasem dotyczyć dalszych 

partii kończyny, a z tego powodu zaczynają zanikać mięśnie w obrębie tego obszaru [15]. 

 

Rozpoznanie 

 Postawienie odpowiedniej diagnozy jest w przypadku ZSC niezwykle ważne. Aby można 

było wdrożyć prawidłowe leczenie należy rozpoznać rodzaj problemu. Istotne jest także szybkie 

rozpoznanie, dzięki któremu można zapobiec rozwojowi neuropatii [1, 8].                       
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Podstawowymi formami rozpoznania są: dokładny wywiad oraz obserwacja stopy pod kątem 

zniekształceń czy urazów [1,16]. 

Aby ocenić, czy doszło do uszkodzenia wielu nerwów obwodowych należy wykonać testy 

przesiewowe wskazujące na odczucia nacisku, bólu, temperatury i wibracji. Powinno wykonywać 

się wszystkie z wymienionych badań, ponieważ otrzyma się wtedy pewniejszą diagnozę.                    

W zestawie do tego badania znajdzie się: monofilament 10g, neurotip, tipterm oraz kamerton 

124Hz [17]. 

 Regularne badanie ukrwienia może zapobiec amputacji kończyny. Jednym  

z podstawowych i prostych badań jest wskaźnik kostka-ramię. Jest to iloraz najwyższego 

ciśnienia skurczowego na tętnicy ramiennej i najwyższego ciśnienia skurczowego na stopie. 

Prawidłowy wynik powinien mieć wartość 0,9-1,3. Jeśli nie mieści się w tym przedziale, oznacza 

zaburzenia krążenia [17]. 

 Naczynia krwionośne ocenia się także dzięki USG Doppler. Jest to badanie nieinwazyjne, 

ale czasem niewystarczające. Inną bardzo dobrą metodą jest przezskórne zbadanie ciśnienia 

parcjalnego tlenu (TcpO2). Pozwala ocenić utlenowanie tkanek stopy. Gdy wartość jest mniejsza 

niż 30 mmHg, może to oznaczać, że utlenowanie jest już niewystarczające i występuje ryzyko 

wykonania amputacji [17]. 

 Do oceny ogólnego stanu stopy w ZSC najpopularniejszą metodą jest klasyfikacja PEDIS 

[18].  

 

Profilaktyka 

 Najważniejszą rolę w zapobieganiu ZSC ma edukacja chorego, ale także członków jego 

rodziny. Pacjent powinien mieć świadomość jak ważna jest codzienna kontrola stóp. Każda 

najmniejsza rana u cukrzyka może prowadzić do poważniejszych powikłań, więc powinien 

przestrzegać pewnych zasad: 

 niewskazane jest chodzenie boso, 

 obuwie nie powinno być za ciasne, aby nie zrobiły się odciski i obtarcia, 

 należy uważać przy pielęgnacji paznokci, zrezygnować z ostrych narzędzi, 

 mycie stóp w wodzie o nie za wysokiej temperaturze (<37°C), 

 dokładne i delikatne wycieranie, 

 używanie kremów nawilżających, zapobiegając dzięki temu suchej i pękającej skórze, 
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 wybieranie skarpet bezszwowych i z naturalnych tkanin,  

 zaprzestanie palenia tytoniu,  

 leczenie otyłości i nadciśnienia tętniczego [1, 18]. 

 

 Dużo problemów powoduje niekontrolowana glikemia. Prowadzi do zaburzeń  

w układzie krążenia, a także neuropatycznych [1, 17]. Konieczna jest nauka stosowania 

właściwych dawek insuliny o odpowiedniej porze, a także wiedza na temat wyboru produktów do 

swoich posiłków [19]. Przydatne może okazać się pojęcie Indeksu Glikemicznego. IG jest 

wskaźnikiem, który pomaga ustalić jak dany produkt węglowodanowy wpływa na stężenie 

glukozy we krwi w 2 godziny po ich spożyciu [20]. 

 Nie wolno zapominać o regularnych wizytach kontrolnych u lekarza. Przynajmniej raz              

w roku diabetolog powinien sprawdzać czy u pacjenta nie pojawiły się cechy uszkodzenia 

nerwów obwodowych oraz zaburzenia krążenia. Jeśli są do tego wskazania, takie badania 

odbywają się częściej [17]. 

 

Leczenie 

 Aby terapia była skuteczna potrzebne jest leczenie ogólnoustrojowe, jak i miejscowych 

owrzodzeń. Należy zacząć od ustalenia etiologii powstałych zmian [17]. 

 

Leczenie ogólnoustrojowe 

 Podstawą leczenia ZSC jest unormowanie poziomu glikemii. Bez tego rana powstała na 

stopie może się nie goić. Najczęściej stosowana jest insulinoterapia. Ważne jest też leczenie 

nadciśnienia tętniczego, czy nadwagi. Ciśnienie nie powinno przekraczać 140/90, natomiast 

prawidłowe stężenie cholesterolu całkowitego < 175 mg/dl. Aby to osiągnąć niezbędna jest więc 

zmiana stylu życia, przede wszystkim złych przyzwyczajeń żywieniowych oraz przestrzeganie 

diety cukrzycowej [21]. 

 Rodzaj stopy cukrzycowej, neuropatyczna lub niedokrwienna może wymagać różnych 

metod leczenia [21]. W postaci neuropatycznej można spróbować zahamować uszkodzenie 

nerwów dzięki neuroprotekcji, jednak trzeba rozpocząć taką terapię, jak najszybciej po 

rozpoznaniu neuropatii. Przykładowymi lekami o takim działaniu są bonfotiamina oraz kwas              

α-liponowy [22]. 
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 W przypadku stopy niedokrwiennej należy podjąć działania poprawiające krążenie krwi. 

Mogą w tym pomóc leki antyagregacyjne lub przeciwzakrzepowe, ale również zabieg 

rewaskularyzacja, który polega na rozszerzeniu naczyń [17, 21]. 

 

Leczenie miejscowe 

Koncepcja TIME 

 Przedstawia etapy realizacji leczenia miejscowego owrzodzenia w ZSC, o których trzeba 

pamiętać. Każda poszczególna litera ma swoje znaczenie. 

 T - Tissue debridement – odnosi się do opracowania rany, usunięcia tkanek martwiczych, 

 I - Infection or Inflamation – kontrolowanie cech zakażeń, 

 M – Moisture balance – utrzymanie optymalnej wilgotności, 

 E – Edges of wound – Zbliżanie krawędzi rany [17]. 

 

Aby prawidłowo rozpocząć leczenie trzeba zdecydować jaki jest to rodzaj rany, ocenić 

jaka jest etiologia owrzodzenia, czy występuje infekcja itp. Oczyszczenie rany odbywa się nie 

tylko chirurgicznie. Można użyć innych metod, takich jak larwalna, enzymatyczna, autolityczna 

czy mechaniczna [23]. 

Procedura opracowania owrzodzenia: 

1. Mycie skóry wokół rany (kilka minut w wodzie o temperaturze nie wyższej niż 37°C). 

2. Lawaseptyka, czyli przepłukanie rany płynem składającym się z wody, detergentu  

i antyseptyku. 

3. Usunięcie tkanek martwiczych, za pomocą wybranej metody. 

4. Użycie antyseptyku. 

5. Zastosowanie opatrunku. 

6. Położenie na ranę gazików. 

7. Założenie np. stulpy [17]. 

 

Wilgotne środowisko rany powoduje, że będzie się ona lepiej i szybciej goić, dlatego jeśli 

jest taka potrzeba, przed opatrzeniem rany używa się żelowych substancji.  
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Dostępny jest też duży wybór opatrunków aktywnych, które pomagają w regeneracji. Aby 

wybrać odpowiedni, trzeba określić rodzaj rany oraz etap gojenia.  

 Z jonami srebra- zmniejszenie stanu zapalnego w obrębie owrzodzenia, nie używać u 

osób uczulonych na metale ciężkie, 

 Z pianki poliuretanowej – amortyzacja rany, właściwości chłonne, 

 Z algininy- hamowanie krwawienia przez obkurczenie naczyń, właściwości chłonne, 

 Hydrowłókniste – zapobieganie uszkodzeniu brzegów rany, przez wchłanianie 

wysięku pionowo z rany. 

 

Terapia podciśnieniem  

 Pobudza proces ziarninowania, usuwa nadmiar wysięku, ogranicza rozmnażanie bakterii, 

redukuje obrzęk oraz polepsza ukrwienie. 

 

Terapia tlenem hiperbarycznym 

 Poprawia utlenowanie i ukrwienie tkanek, co pobudza proces ziarninowania. Jest 

skierowana do osób, u których owrzodzenie trwa dłuższy okres i normalne leczenie jest 

niemożliwe. 

  

Terapia VAC 

 Wytwarza się ujemne podciśnienie o wartości 40-120 mmHg i za pomocą drenu zostaje 

usuwany wysięk z rany. Metoda ta powoduje oczyszczanie rany i pobudzenie ziarninowania, nie 

wysusza, a stwarza wilgotne środowisko. Dzięki zbliżaniu brzegów rany, staje się ona mniejsza. 

Zmniejsza też obrzęk i polepsza ukrwienie [24]. 

 

Odciążenie 

 Bez odciążenia stopy, inne terapie nie będą przynosiły skutków. Można wykorzystać 

różnego rodzaju wkładki i buty do odciążania rany, buty pneumatyczne, czy też łuski 

pełnokontaktowe. Chory leżący w łóżku powinien również mieć zabezpieczoną stopę, aby nie 

była ona obciążona [23]. 
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Pielęgnacja pacjenta z zespołem stopy cukrzycowej 

 Zespół stopy cukrzycowej jest poważnym powikłaniem, które wymaga odpowiedniej 

opieki pielęgniarskiej. Dzięki niej, odbywa się zaopatrywanie oraz leczenie ran, jakie powstały na 

skutek choroby. 

 Personel pielęgniarski, swoją pracę z pacjentem rozpoczyna od postawienia diagnozy 

pielęgniarskiej, która określa jakie problemy występują u danego pacjenta i umożliwia 

rozpoczęcie działań. W cały proces należy angażować nie tylko pacjenta, ale i również jego 

rodzinę.  

 

Zadania pielęgniarki w procesie terapeutycznym: 

 Edukacyjne: uświadamianie, jak ważne jest codzienne kontrolowanie stóp, codzienna 

higiena i dokładne osuszanie, kontrola glikemii, nauka o prawidłowym postępowaniu 

profilaktycznym, rozpoznaniu cech zakażenia, zalecenie stosowania specjalnego obuwia 

oraz wkładek, używanie skarpet bezuciskowych, edukowanie na temat postępowania     

raną w domu, przedstawienie zasad dotyczących obcinania paznokci, zmiana nawyków 

żywieniowych, utrata nadmiernej masy ciała, poinformowanie o powikłaniach choroby               

i konieczności przestrzegania zaleceń lekarza prowadzącego. 

 Diagnostyczne: przeprowadzenie wywiadu z chorym i jego rodziną, ocena parametrów 

życiowych: ciśnienie tętnicze krwi, tętno, oddech, temperatura, obserwowanie zmian 

skórnych, analizowanie dokumentacji medycznej, ocena wiedzy pacjenta na temat 

choroby, rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych chorego, ocena ryzyka owrzodzeń, 

ocena deformacji stopy, ocena natężenia bólu w skali VAS. 

 Lecznicze: stosowanie odpowiednich opatrunków na ranę, kontrola metaboliczna 

glukozy, leczenie antybakteryjne, odciążanie stopy, uczestniczenie w leczeniu razem  

z lekarzem. 

 Pielęgnacyjno-opiekuńcze: wspieranie pacjenta, zachęcanie do przyjmowania leków 

zgodnie z zaleceniem lekarza, kontrola przyjmowanych leków przez pacjenta, nauka 

samopielęgnacji. 
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Oprócz przykładowo wymienionych wyżej czynności, pielęgniarka stale obserwuje etapy 

gojenia się rany i dopasowuje indywidualnie rodzaj opatrunków. Nie kończy na ocenie fizycznej, 

ponieważ stan psychiczny jest także bardzo istotny w powodzeniu terapii. Pozytywne 

nastawienie może tylko usprawnić proces leczenia, jednak najczęściej pacjent jest zestresowany 

swoim stanem zdrowia oraz może odczuwać ból. Pomocne w terapii są skale i klasyfikacje, takie 

jak VAS, PEDIS, czy TIME, które indywidualnie oceniają stan chorego. 

Jak widać personel pielęgniarski bierze czynny udział w usprawnianiu pacjentów z ZSC,  

a wszystkie te czynności są niezbędne do osiągnięcia celu [24, 25]. 

 

CEL PRACY 

Celem pracy była: 

1. Analiza publikacji naukowych i literatury medycznej dotyczącej zespołu stopy 

cukrzycowej.  

2. Wyłonienie problemów pielęgnacyjnych u pacjenta z zespołem stopy cukrzycowej. 

3. Sporządzenie indywidualnego planu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem  

z zespołem stopy cukrzycowej. 

4. Ocena jakości życia pacjenta z zespołem stopy cukrzycowej.  

 

MATERIAŁ I METODY 

Badaniu poddana była 70-letnia kobieta z rozpoznaną od 20 lat cukrzycą typu II, 

powikłaną stopą cukrzycową. Pacjentka w trybie nagłym trafiła do I Kliniki Chirurgii Ogólnej                 

i Endokrynologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku 20 marca 2019r. 

Stwierdzono u niej ropowicę i owrzodzenie stopy lewej, więc wykonano zabieg chirurgiczny. Po 

przeprowadzonej operacji, została skierowana do Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób 

Metabolicznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, gdzie podjęto dalsze 

leczenie. 

21 marca 2019r. został wykonany zabieg drenażu przestrzeni ropnych stopy oraz wycięcie 

zmienionych martwiczo tkanek. 
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W badaniu zastosowano metodę indywidualnego przypadku z wykorzystaniem procesu 

pielęgnowania. Informacje o stanie zdrowia pacjenta zgromadzono wykorzystując następujące 

metody zbierania danych: wywiad pielęgniarski, obserwacja pacjenta, pomiary oraz analiza 

dokumentacji medycznej, w której znajdowała się historia choroby, indywidualna karta zleceń 

lekarskich, karta gorączkowa, wyniki badań laboratoryjnych i diagnostycznych, podstawowe 

pomiary życiowe tj. ciśnienie tętnicze krwi, tętno, liczba oddechów/min., temperatura, glikemia. 

Do oceny ogólnego stanu pacjenta został wykorzystany Arkusz do gromadzenia danych o 

pacjencie i jego środowisku. Pozwolił on skupić się na problemach jakie występują u pacjentki.  

U pacjentki występują dolegliwości bólowe ze strony lewej stopy, które ocenione zostały 

za pomocą Skali VAS (Visual Analog Scale).  

Ocena jakości życia chorej została przeprowadzona za pomocą kwestionariusza 

WHOQOL- BREF (The World Health Organization Quality Of Life- BREF. Zawiera on 26 

pytań, które dotyczą stanu fizycznego, psychologicznego, społecznego oraz środowiskowego. 

Kwestionariusz ocenia jakość życia w ciągu ostatnich 4 tygodni. Należy udzielać odpowiedzi w 

skali od 1 do 5. Im wyższa wartość liczbowa, tym wyższa jakość życia badanego. 

Dzięki procesowi pielęgnowania możliwe było ustalenie diagnoz pielęgniarskich oraz 

utworzenie planu pielęgnowania. Jest to wieloetapowa, uniwersalna i dynamiczna metoda pracy 

pielęgniarskiej. Umożliwia rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych i działanie, które 

zapewni właściwy efekt terapeutyczny. 

 

WYNIKI  

Opis przypadku 

 Pacjentka S. A. została przyjęta w trybie nagłym do I Kliniki Chirurgii Ogólnej  

i Endokrynologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z powodu 

obrzękniętej, zaczerwienionej, bolącej przy palpacji lewej stopy i utrzymującej się od kilku dni 

podwyższonej temperatury. Podczas badania przedmiotowego obejrzano stopę i odbyła się 

konsultacja chirurgiczna, stwierdzono ropowicę stopy lewej i owrzodzenie. Przeprowadzono 

zabieg chirurgiczny polegający na nacięciu i zdrenowaniu kończyny w miejscu zapalenia. 

Następnie pacjentka została skierowana do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chorób 

Metabolicznych USK w Białymstoku. W badaniu neurologicznym nie wykazano cech neuropatii 

cukrzycowej.  
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Przy przyjęciu dokonano pomiaru ciśnienia tętniczego krwi: 180/82, tętna: 90 u/min., 

częstości oddechów: 16/min., temperatury: 38 °C i poziomu glikemii we krwi: 266 mg/dl.                 

Po obliczeniu BMI (34,89 kg/m
2
), stwierdzono otyłość I stopnia. Przy próbie założenia wenflonu 

na lewym zgięciu łokciowym doszło do podskórnego wylewu krwi. Zostały zastosowane okłady 

z Altacetu. Igłę vigo założono na lewej dłoni. 

 

STAN SPOŁECZNY 

Chora ma 70 lat, mieszka sama w mieszkaniu w bloku w Białymstoku. Często odwiedzają 

ją córka, syn i wnuki. Kobieta jest na emeryturze, wcześniej zajmowała się kontrolą jakości 

odzieży. Sytuacja materialna i warunki mieszkaniowe są dobre. 

 

STAN FIZYCZNY 

 Od 20 lat choruje na cukrzycę typu II, od ok. 15 lat stosuje intensywną insulinoterapię 

(ok. 40 j.m./dobę). Na prawej stopie również widoczne rany w okolicy palców, w 2011 został 

amputowany 5 palec. 

 W dniu przyjęcia zgłaszała złe samopoczucie, nasilony ból lewej stopy oceniony w skali 

VAS na 6. W czasie obserwacji, która odbywała się od 2 do 5 doby pobytu pacjentka miała 

problemy z poruszaniem głównie z powodu dolegliwości bólowych oraz obrzęków nóg. 

Potrzebowała pomocy przy niektórych czynnościach. U pacjentki występowała niewyrównana 

cukrzyca insulinozależna z powikłaniami w zakresie krążenia, a oprócz tego samoistne 

nadciśnienie tętnicze krwi, co skutkowało występowaniem bólów głowy, otyłość, miażdżyca 

tętnic kończyn dolnych. Kończyny dolne były opuchnięte. Zdarzało się występowanie zgagi 

spowodowane współistniejącym refluksem przełykowym. Stwierdzono zaburzenia krzepnięcia 

krwi. Pacjentka od kilku lat cierpi na osteoporozę, co potwierdzono badaniem RTG kości. 

  

Wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych: 

 CRP (białko C-reaktywne) – 308mg/l <norma: 0-10mg/l> 

 WBC (leukocyty) – 19,9x10
3
/ul <norma: 4-10 x10

3
/ul> 

 Hb (hemoglobina) – 10,6g/dl <norma: 12-16g/dl> 

 HbA1c (hemoglobina glikowana) – 11,3% <norma: 4-6%) 

 Hct (hematokryt) – 32,3% <norma: 37-47%> 
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 MCV (średnia objętość erytrocytu) – 84,8fl <norma: 80-95fl> 

 Na (sód) – 132mmol/l - <norma: 135-145mmol/l> 

 K (potas) – 4,78mmol/l <norma: 3,5-5,1mmol/l> 

 

W badaniu EKG opisano niewydolność serca z zachowaną funkcją skurczową w stadium 

II wg skali NYHA. Czynność serca wynosiła 90u/min. 

 

Zastosowane leczenie farmakologiczne: 

 Lantus (podskórnie) przed snem 22j.m. – długodziałający analog insuliny. 

 Nonpres (doustnie) 1x50mg – lek moczopędny i obniżający ciśnienie tętnicze krwi. 

 Lewofloksacyna (dożylnie) 2x100ml – lek przeciwbakteryjny. 

 Metronidazol (doustnie) 3x500mg – chemioterapeutyk.  

 Diuver (doustnie) 1x10mg – lek moczopędny.  

 Tritace (doustnie) 2x30mg – lek obniżający ciśnienie tętnicze.  

 Pipercylina (dożylnie w 100ml 0,9 NaCl) 3x450mg – antybiotyk.  

 Novorapid (podskórnie) 3x8j.m. – analog insuliny. 

 Paracetamol (dożylnie) 3x1000mg – lek przeciwbólowy.  

 Prenome (doustnie) 1x20mg – lek hamujący wydzielanie kwasu solnego. 

 Primacor (doustnie) 1 wieczorem x 20 mg – lek obniżający ciśnienie. 

 Bisocard (doustnie) 1x5mg – lek stosowany w przewlekłej niewydolności serca. 

 Clexane 1x0,6ml – lek przeciwzakrzepowy. 

 

Podczas hospitalizacji, po 7 dniach nastąpiło polepszenie stanu zdrowia pacjentki. Dzięki 

stosowanej antybiotykoterapii poprawiły się laboratoryjne parametry stanu zapalnego.  

W terapii cukrzycy początkowo zastosowano dożylny wlew insuliny w pompie z regulowanym 

przepływem, potem czynnościową intensywną insulinoterapię. Nastąpił widoczny spadek 

glikemii we krwi. W międzyczasie pojawiły się jednak biegunki w konsekwencji stosowania 

metforminy oraz wymioty spowodowane tramadolem. Oba leki odstawiono. 

 Każdego dnia pacjentka miała oczyszczaną ranę, usuwanie tkanek martwiczych oraz 

zmieniany opatrunek typu VAC. Podczas tych czynności odczuwała nasilony ból w obrębie rany, 

dlatego przed zabiegiem stosowano środki przeciwbólowe. Pacjentka skarżyła się na obniżoną 
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jakość snu, spowodowaną stresem i bolesnością stopy. Przy długotrwałym leżeniu występował 

ból pleców. 

 

Jakość życia pacjentki 

 Według przeprowadzonego kwestionariusza WHOQOL-Breff, pacjentka nie była  

w pełni zadowolona ze swojego życia, głównie z powodu stanu zdrowia. Wynik: 80/130.

 Była przygnębiona swoją chorobą i dalszymi jej powikłaniami. Zespół stopy cukrzycowej 

utrudniał codzienne funkcjonowanie, chora często potrzebowała pomocy przy podstawowych 

czynnościach. Występujące dolegliwości predysponowały do obniżonego nastroju oraz 

negatywnie wpływały na nastawienie do życia. Chora miała jednak dobre relacje z rodziną, więc 

mogła liczyć na wsparcie. 

 U pacjentki widoczna jest niewielka wiedza dotycząca samej cukrzycy jak i jej powikłań, 

jakim jest zespół stopy cukrzycowej. Przez wiele lat nie zwracała uwagi na styl życia, dietę. Nie 

oglądała również swoich stóp, co jest niezbędne przy ryzyku wystąpienia ZSC.  

 Fotografia 1. Źródło: własne 

 

 

Indywidualny plan opieki pielęgniarskiej 

 

Diagnoza pielęgniarska I. Ból spowodowany raną na lewej stopie. 

Cel opieki: 

 Zmniejszenie dolegliwości bólowych. 

 Poprawa komfortu pacjenta. 
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Planowane działania 

 Pomiar natężenia bólu za pomocą skali numerycznej lub skali VAS. 

 Zalecenie prowadzenia dzienniczka obserwacji bólu, który pozwoli wyodrębnić czynniki 

nasilające ból.  

 Rozmowa z pacjentem o natężeniu i charakterze bólu. 

 Pomiar ciśnienia krwi, tętna i temperatury. 

 Kontrola opatrunku na lewej stopie. 

 Zmiana pozycji, która zmniejsza ból. 

 Pomoc w czynnościach fizjologicznych. 

 Podanie leków przeciwbólowych na zlecenie lekarza. 

 Obserwacja pacjenta po podaniu leków. 

 Rozmowa z pacjentem w celu odwrócenia uwagi od bólu. 

Realizacja 

 Dokonano pomiaru bólu z użyciem skali VAS. 

 Zmierzono ciśnienie tętnicze krwi, tętno i temperaturę. 

 Sprawdzono, czy opatrunek nie jest przesiąknięty oraz okolica wokół niego nie ma cech 

zakażeń. 

 Udzielono pomocy pacjentce w zmianie pozycji, która zmniejsza dolegliwości bólowe. 

 Udzielono pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności fizjologicznych. 

 Podano leki przeciwbólowe na zlecenie lekarskie oraz obserwowałam stan pacjentki po 

ich przyjęciu. 

Ocena 

 Dolegliwości bólowe zmniejszyły się. 

 Komfort i nastrój pacjenta uległy poprawie. 

 

Diagnoza pielęgniarska II. Ograniczony ruch spowodowany raną pooperacyjną na lewej stopie       

i bólem stawów. 

Cel 

 Zmniejszenie dolegliwości bólowych. 

 Ułatwienie wykonywania czynności samopielęgnacyjnych.  
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 Poprawa lokomocji. 

Planowane działania 

 Ocena zdolności pacjenta w zakresie samoopieki. 

 Zastosowanie środków farmakologicznych na zlecenie lekarza. 

 Pomaganie pacjentowi w podstawowych czynnościach. 

 Stosowanie maści francuskiej na bolące stawy. 

 Niepośpieszanie pacjenta w podejmowanych czynnościach. 

 Motywowanie do wykonywania czynności samopielęgnacyjnych.  

 Zaproponowanie noszenia luźnych ubrań, których zakładanie nie sprawi trudności. 

 Zapewnienie bezpiecznego transportu do kliniki chirurgii w celu zmiany opatrunku. 

 Zapewnienie sprzętu tj. balkoniku, kuli łokciowej wspomagających przemieszczanie się. 

 Stosowanie lekkich ćwiczeń, w miarę możliwości chorego. 

Realizacja 

 Zastosowano środki farmakologiczne na zlecenie lekarskie. 

 Udzielono pomocy pacjentce w przemieszczaniu się do toalety. 

 Na bolące stawy zastosowano maść francuską. 

 Zawieziono pacjentkę do kliniki chirurgii na zmianę opatrunku. 

 Postawiono blisko łóżka pacjentki kule łokciowe i balkonik, aby miała ułatwienie                     

w poruszaniu się. 

 Zaproponowano lekkie ćwiczenia rękoma oraz zapewniłam piłeczkę do ściskania 

wzmacniającą dłonie. 

Ocena 

 Zdolność poruszania poprawiła się. 

 Bóle stawów uległy obniżeniu. 

 

Diagnoza pielęgniarska III. Otyłość wywołana niezdrowym stylem życia. 

Cel 

 Zmniejszenie masy ciała. 

 Zmiana nawyków żywieniowych. 

 Zwiększenie aktywności. 
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Planowane działania 

 Dostosowanie zaleceń dietetycznych do stanu pacjenta. 

 Motywowanie do zmiany stylu życia.  

 Kontrolowanie stosowania się do zaleceń.  

 Edukacja dotycząca konsekwencji otyłości. 

 Omówienie korzyści ze zmiany stylu życia. 

 Wykluczenie z diety produktów zawierających duże ilości cukru oraz posiłków 

wysokotłuszczowych, zwracając uwagę na poziom glikemii. 

 Kontrolowanie masy ciała i BMI. 

 Zachęcenie do rozmowy z dietetykiem. 

 Zachęcenie do aktywności fizycznej dostosowanej do stanu zdrowia.  

Realizacja 

 Zachęcono pacjentkę do lekkich ćwiczeń w miarę jej możliwości, które pomogą poprawić 

kondycję organizmu. 

 Zalecono ograniczenie tłuszczów zwierzęcych, soli, słodyczy, a zwiększenie spożywania 

warzyw. 

 Poinformowano, że spożywane węglowodany powinny mieć niski indeks glikemiczny, 

np. pieczywo wieloziarniste, ryż brązowy. 

 Przeprowadzono edukację dotyczącą otyłości, która doprowadza np. do chorób sercowo-

naczyniowych, zwyrodnień stawów, niewydolności oddechowej. 

 Zachęcono do wprowadzenia zdrowych nawyków, co pomoże w utracie masy ciała, 

zmniejszy poziom cholesterolu, ryzyko chorób serca, ureguluje ciśnienie tętnicze krwi. 

 Co drugi dzień przed śniadaniem ważono pacjentkę oraz obliczałam BMI. 

 Polecono rozmowę z dietetykiem, który obliczy zapotrzebowanie kaloryczne.  

Ocena 

 Aktywność fizyczna pacjentki zwiększyła się. 

 Z diety zostały wykluczone produkty wysokokaloryczne. 

 Pacjentka jest zmotywowana oraz świadoma zagrożeń i powikłań wynikających                         

z niezdrowego stylu życia. 
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Diagnoza pielęgniarska IV. Ryzyko wystąpienia hipo i hiperglikemii. 

Cel 

 Utrzymanie wartości glikemii w normie. 

 Zmniejszenie ryzyka. 

Planowane działania 

 Regularne kontrolowanie wartości glikemii. 

 Powiadomienie chorej o prawidłowych wartościach glukozy we krwi. 

 Stosowanie diety cukrzycowej. 

 Przyjmowanie regularnych posiłków. 

 Uświadomienie jakie objawy mogą wskazywać na hipo lub hiperglikemię. 

 Obserwacja pod kątem objawów wywołanych hiper i hipoglikemią. 

 W przypadku wystąpienia hipoglikemii, podać słodzony napój oraz polecić zjedzenie 

posiłku. 

 Spożywanie posiłków zawierających węglowodany złożone, w celu zapobiegania 

wystąpienia ponownej hipoglikemii. 

 W razie potrzeby podanie leków na zlecenie lekarza. 

 Edukacja rodziny na temat hipo i hiperglikemii. 

Realizacja 

 Dokonywano pomiarów glikemii każdego dnia na czczo, przed głównymi posiłkami,             

po posiłku i przed snem. 

 Przypomniano pacjentce o prawidłowych wartościach glukozy we krwi, które mieszczą 

się w przedziale 70-99 mg/dl. 

 Zadbano, aby pacjentka przyjmowała posiłki regularnie. 

 Przekazano pacjentce oraz jej rodzinie ulotki, na których zamieszczone były objawy hipo 

i hiperglikemii. 

 Obserwowano czy nie występują niepokojące objawy np. osłabienie, tachykardia, 

wzmożone pragnienie, które wskazywałyby na hipo, bądź hiperglikemię. 

 Podawano insulinę podskórnie na zlecenie lekarza. 

Ocena 

 Wartości glikemii zostały wyrównane. 
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 Zmniejszyło się ryzyko wystąpienie hipo/hiperglikemii. 

 

Diagnoza pielęgniarska V. Niedobór wiedzy na temat własnej choroby. 

Cel 

 Zwiększenie poziomu wiedzy pacjentki na temat cukrzycy. 

 Zmiana stylu życia. 

Planowane działania 

 Edukowano na temat diety cukrzycowej. 

 Zalecono spożywania dużych ilości płynów niesłodzonych. 

 Poinformowano o możliwych powikłaniach lekceważonej cukrzycy. 

 Uświadomiono o konieczności regularnych pomiarów glikemii. 

 Przekazano informacji o zespole stopy cukrzycowej i jakie niesie ze sobą konsekwencje.  

 Nauczono stosowania odpowiednich dawek insuliny. 

 Nauczono odpowiedniego dbania o stopy i codziennej ich obserwacji. 

 Przedstawiono indeksu glikemicznego i jak z niego korzystać.  

 Zalecono spotkania z dietetykiem. 

 Edukowano rodzinę pacjentki.  

Realizacja 

 Przeprowadzono edukację pacjentki i jej rodziny na temat diety cukrzycowej, w której 

powinno wybierać się produkty o niskim indeksie glikemicznym <55, przekazałam 

broszury z zasadami takiej diety oraz tabele z produktami zalecanymi                                            

i przeciwwskazanymi. 

 Polecono picie dużych ilości wody bądź herbaty niesłodzonej. 

 Uświadomiono pacjentce, że nieleczona cukrzyca może prowadzić np. do kwasicy 

ketonowej, retinopatii, uszkodzenia nerek, zawału serca, udaru mózgu, amputacji 

kończyny dolnej, przy rozwoju stopy cukrzycowej. 

 Powiadomiono o konieczności regularnych kontroli glikemii na czczo, przed i po posiłku 

oraz przed snem. 

 Poinformowano jak ważna jest kontrola i pielęgnacja stóp: codzienne mycie i dokładne 

wycieranie, szczególnie między palcami, obcinanie paznokci prosto i nie za krótko, 
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nawilżanie stóp preparatami z mocznikiem, natychmiastowe leczenie nawet 

najmniejszych ran czy obtarć. 

 Wytłumaczono, że szybkość wzrostu poziomu glikemii we krwi jest zależna od indeksu 

glikemicznego i powinno się stosować produkty o niskim IG. 

Ocena 

 Poziom wiedzy pacjentki wzrósł. 

 Nawyki żywieniowe uległy poprawie, pacjentka stała się bardziej świadoma. 

 

Diagnoza pielęgniarska VI. Bóle głowy spowodowane wysokimi wartościami ciśnienia 

tętniczego krwi. 

Cel  

 Obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. 

 Zlikwidowanie dolegliwości bólowych. 

Planowane działania 

 Regularne pomiary ciśnienia tętniczego krwi. 

 Zalecenie prowadzenie dzienniczka z pomiarami RR. 

 Edukowanie na temat diety przy nadciśnieniu tętniczym. 

 Zachęcenie do zwiększenia aktywności fizycznej dostosowanej do stanu zdrowia. 

 Objaśnienie jak samodzielnie wykonywać pomiary RR. 

 Zalecenie unikania stresu i silnych emocji. 

 Uświadomienie jak ważne jest systematyczne przyjmowanie leków na nadciśnienie 

tętnicze na zlecenie lekarza w warunkach ambulatoryjnych. 

 Podanie leków na zlecenie lekarskie. 

Realizacja 

 Codziennie mierzono ciśnienie tętnicze krwi. 

 Polecono ograniczenie spożywania soli, tłuszczów zwierzęcych, natomiast częstsze 

jedzenie warzyw i owoców zawierających potas, np. banany, pomidory. 

 Mobilizowano pacjentkę do lekkich ćwiczeń czynnych w miarę jej możliwości. 

 Podano leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi na zlecenie lekarza oraz powiadomiłam                

o konieczności przyjmowania ich w warunkach ambulatoryjnych. 
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Ocena  

 Dolegliwości bólowe ustały.  

 Pacjentka ograniczyła spożycie soli w diecie. 

 Pacjentka dostosowała się do zaleceń dotyczących zmiany stylu życia. 

 

Diagnoza pielęgniarska VII. Rany na palcach prawej stopy, spowodowane źle dobranym 

obuwiem i niekontrolowaniem stóp. 

Cel  

 Zagojenie powstałych ran. 

 Edukacja dotycząca samopielęgnacji.  

Planowane działania 

 Stosowanie opatrunków. 

 Niezakładanie ciasnego obuwia. 

 Zalecenie codziennej obserwacji stóp. 

 Edukowanie na temat codziennej pielęgnacji stóp. 

 Poinformowanie o konsekwencjach powstających ran u cukrzyków. 

Realizacja 

 Odkażono ranę antyseptykiem i zabezpieczyłam ranę opatrunkiem hydrowłóknistym. 

 Zalecono noszenie wygodnego, niedopasowanego obuwia oraz obserwację stóp pod 

kątem wystąpienia ran lub obtarć każdego dnia. 

 Edukowano pacjentkę na temat kontroli i pielęgnacji stóp: codzienne mycie i dokładne 

wycieranie, szczególnie między palcami, obcinanie paznokci prosto i nie za krótko, 

nawilżanie stóp preparatami z mocznikiem. Przekazałam broszury pomocnicze. 

 Wyjaśniono ważną rolę dbania o stopy, zapobiegając konsekwencjom np. amputacji 

kończyny. 

Ocena 

 Rany palców zaczęły się goić. 

 Pacjentka starała się codziennie sprawdzać stan stopy. 
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Diagnoza pielęgniarska VIII. Możliwość wystąpienia zaburzeń gospodarki wodno-

elektrolitowej z powodu wymiotów i biegunki.  

Cel 

 Zmniejszenie ryzyka zaburzeń. 

 Poprawa komfortu pacjentki. 

Planowane działania 

 Prowadzenie bilansu płynów.  

 Ocenianie nawodnienia przez sprawdzenie wilgotności błon śluzowych, napięcia skóry, 

stopnia wypełnienia żył szyjnych, sprężystości gałek ocznych.  

 Pomiar ciśnienia tętniczego krwi i tętna. 

 Obserwacja oddechu, świadomości. 

 W przypadku wymiocin, zabezpieczenie przed zachłyśnięciem. 

 Pielęgnacja jamy ustnej. 

 Zalecenie picia dużych ilości wody. 

 Pobranie krwi do badań określających zawartość elektrolitów na zlecenie lekarskie. 

 Podanie płynów nawadniających na zlecenie lekarza. 

Realizacja 

 Prowadzono bilans płynów u pacjentki oraz obserwowałam, czy występują cechy 

odwodnienia. 

 Dokonano pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, tętna, oddechu oraz stanu świadomości. 

 Poinformowano pacjentkę o konieczności uzupełniania płynów przez picie min. 2l wody 

dziennie. 

 Pobrano krew na zlecenie lekarskie. 

 Podłączono płyny nawadniające według indywidualnej karty zleceń. 

Ocena  

 Ryzyko zaburzeń wodno-elektrolitowych zostało zmniejszone.  

 Pacjentka poczuła się lepiej. 
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Diagnoza pielęgniarska IX. Dyskomfort spowodowany zgagą. 

Cel  

 Zmniejszenie dolegliwości.  

 Zmiana nawyków odżywiania.  

 Poprawa komfortu pacjenta. 

Planowane działania 

 Regularne, powolne spożywanie posiłków przez pacjentkę. 

 Wykluczenie z diety produktów nasilających objawy zgagi, ograniczenie czekolady, 

kawy, alkoholu, cytrusów, napojów gazowanych, tłustych potraw. 

 Zalecenie uniesienia wezgłowia. 

 Podanie leków obniżających kwaśność soku żołądkowego na zlecenie lekarza 

 Edukowanie na temat diety zalecanej w refluksie przełykowym 

 Zalecenie niespożywania posiłków 2-3 godziny przed snem 

Realizacja 

 Wyeliminowano z diety chorej produkty powodujące zgagę oraz zaleciłam regularne              

i spokojne spożywanie posiłków. 

 Polecono uniesienie wezgłowia łóżka podczas odpoczynku nocnego o ok. 15cm. 

 Poinformowano jakich produktów należy unikać oraz dałam ulotki pomocnicze. 

 Zalecono spożycie ostatniego posiłku 2-3 h przed snem. 

Ocena 

 Dolegliwości zgagi ustąpiły. 

 Pacjentka zastosowała się do zaleceń. 

 

Diagnoza pielęgniarska X. Dyskomfort spowodowany obrzękiem kończyn dolnych. 

Cel  

 Zmniejszenie obrzęku. 

 Poprawa komfortu pacjenta. 

Planowane działania 

 Zmierzenie i obserwowanie obrzęku. 

 Zalecenie noszenia luźnych ubrań. 
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 Dokładna higiena miejsc obrzękniętych. 

 Stosowanie udogodnień, tj. wałki. 

 Ograniczenie spożycia soli. 

 Nawilżanie skóry. 

 Uniesienie kończyn do góry, usprawniając odpływ krwi. 

 Stosowanie zimnych okładów. 

Realizacja 

 Dokonano pomiaru obrzęków kończyn dolnych za pomocą centymetra oraz 

obserwowałam skórę pod kątem zabarwienia. 

 Zalecono noszenie luźnych ubrań i skarpet bezuciskowych. 

 Powiadomiono o konieczności dokładnej higieny miejsc obrzękniętych, a także 

nawilżania skóry w tych okolicach. 

 Uniesiono kończyny dolne do góry przy pomocy wałków.  

Ocena 

 Obrzęki kończyn dolnych zmniejszyły się. 

 

Diagnoza pielęgniarska XI. Obniżona jakość snu, spowodowana dolegliwościami bólowymi                

i stresem. 

Cel 

 Poprawa jakości snu pacjenta. 

 Obniżenie dolegliwości bólowych i stresu. 

Planowane działania 

 Zapewnienie wyciszenia przed spaniem. 

 Wywietrzenie pokoju. 

 Ograniczenie spożycia kawy przez pacjenta. 

 Rozmowa z pacjentem w celu odwrócenia uwagi od przykrych dolegliwości. 

 Zalecenie metod relaksacji przed snem. 

 Zastosowanie farmakoterapii na zlecenie lekarza. 
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Realizacja 

 Wywietrzono salę oraz zapewniłam komfortowe warunki podczas zasypiania i snu 

pacjentki. 

 Zachęcono pacjentkę do zrelaksowania się przed snem czytając książkę. 

 Poinformowano o nie piciu kawy przed snem. 

Ocena  

 Jakość snu uległa poprawie. 

 

Diagnoza pielęgniarska XII. Obniżony nastrój spowodowany hospitalizacją i stanem zdrowia. 

Cel 

 Poprawa samopoczucia. 

 Obniżenie stresu związanego z hospitalizacją. 

Planowane działania 

 Rozmowa z pacjentem, wzbudzenie zaufania. 

 Wysłuchanie obaw, związanych ze stanem zdrowia. 

 Okazanie wsparcia, zapewnienie bezpieczeństwa. 

 Odwrócenie uwagi od negatywnych myśli. 

 Polecenie częstszego kontaktu z rodziną.  

 Zaproponowanie rozmowy z psychologiem. 

Realizacja 

 Okazano pacjentce szacunek i wsparcie.  

 Wysłuchano problemów i lęków pacjentki. 

 Zapewniono kontakt z rodziną. 

Ocena 

 Nastrój pacjentki poprawił się. 
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Diagnoza pielęgniarska XIII. Obniżona jakość życia spowodowana chorobą. 

Cel 

 Poprawa jakości życia 

Planowane działania 

 Wspieranie pacjenta. 

 Przyjęcie postawy otwartości i gotowości do słuchania. 

 Uświadomienie pacjentowi znaczenia jego aktywnego udziału w prowadzonym leczeniu. 

 Edukowanie na temat choroby. 

 Pomoc w podstawowych czynnościach. 

 Motywowanie do wykonywania czynności samopielęgnacyjnych. 

Realizacja 

 Okazano wsparcie oraz wysłuchałam problemów. 

 Uświadomiono jak ważny jest udział pacjentki w leczeniu. 

 Edukowano pacjentkę na temat choroby oraz zaleceń, przekazałam broszury edukacyjne. 

 Pomagano pacjentce w czynnościach pielęgnacyjnych, gdy tego potrzebowała,                       

ale również motywowałam do samopielęgnacji. 

Ocena 

 Jakość życia uległa poprawie. 

 

Diagnoza pielęgniarska XIV. Ryzyko zakażenia miejsca wkłucia obwodowego. 

Cel  

 Zmniejszenie ryzyka zakażenia.  

Planowane działania 

 Stosowanie zasad aseptyki i antyseptyki. 

 Obserwacja miejsca wkłucia.  

 Codzienna lub częstsza w razie potrzeby zmiana opatrunku wokół wenflonu. 

 Utrzymanie drożności wkłucia obwodowego. 

 Używanie jałowych koreczków, strzykawek, gazików. 

Realizacja 

 Przestrzegano zasad aseptyki i antyseptyki. 
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 Obserwowano skórę wokół wkłucia. 

 Zmieniono opatrunek wokół wenflonu. 

 Przepłukiwano 0,9% NaCl przed i po każdym podaniu dożylnie leku. 

Ocena 

 Ryzyko zakażenia zostało zmniejszone. 

 

WNIOSKI 

1. Zespół stopy cukrzycowej jest bardzo poważnym powikłaniem cukrzycy. Utrudnia 

wykonywanie codziennych czynności. Lekceważenie schorzenia niesie za sobą 

niebezpieczne skutki, może nawet doprowadzić do amputacji kończyny dolnej. Aby tego 

uniknąć, niezbędna jest zmiana stylu życia i dostosowanie się do zaleceń.  

2. Problemy pielęgnacyjne u pacjentki dotyczyły zarówno stanu fizycznego, jak  

i psychicznego. Jednak najistotniejsze obejmowały sferę fizyczną, są to głównie: ból rany 

na lewej stopie, ograniczony ruch, ból głowy, jak również obrzęki kończyn dolnych. 

3. Aby w odpowiedni sposób poprawić stan pacjenta, sformułowano indywidualny plan 

opieki pielęgniarskiej. Do każdej diagnozy zaplanowano działania pielęgniarskie. Dzięki 

nim nastąpiło polepszenie zdrowia i samopoczucia chorej. Skupiono się szczególnie na: 

uśmierzeniu bólu odczuwanego przez pacjentkę, poprawieniu lokomocji, polepszeniu 

wiedzy na temat choroby i zmianie nawyków żywieniowych.  

4. Ankieta WHOQOL- Bref przedstawiła obniżoną jakość życia pacjenta. Zaproponowane  

w planie działania, dzięki współpracy z pacjentką i jej rodziną wpłynęły na podniesienie 

jakości życia chorej. 

5. Wywiad z pacjentką ukazał, że wiedza na temat cukrzycy i zespołu stopy cukrzycowej 

jest bardzo niska i wymaga edukacji. Nauczano między innymi na temat diety 

cukrzycowej oraz zasad pielęgnacji stóp. 
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WSTĘP 

Nowotwór jest to nieprawidłowa tkanka własna ustroju, która rozrasta się w sposób 

patologiczny i nieskoordynowany z sąsiednimi tkankami. Komórki nowotworowe wymykają się 

spod kontroli organizmu i w przypadku nowotworów złośliwych mogą się rozprzestrzeniać drogą 

naczyń krwionośnych i limfatycznych osiedlając się w innych tkankach poza miejscem 

pierwotnego wystąpienia nowotworu, tworząc przerzuty [1]. 

Komórki rozrodcze oraz somatyczne komórki nabłonkowe i nie nabłonkowe są źródłem 

powstawania nowotworów jajnika. Obecnie możemy wyróżnić ponad siedemdziesiąt podtypów 

guzów jajnika różnicowanych w klasyfikacji histopatologicznej. Najczęściej występującymi 

nowotworami jajnika są nowotwory nabłonkowe albo nowotwory pochodzące z ognisk 

endometriozy. 

Guzy jajnika możemy podzielić na guzy łagodne, o granicznej złośliwości oraz guzy 

złośliwe, czyli raka [2]. 

Rodzaje guzów jajnika: 

 Guzy surowicze – ich nabłonek gruczołowy ma fenotyp typu nabłonka jajowodowego. 

 Guzy endometrialne – mają gruczoły wysłane nabłonkiem o fenotypie proliferacyjnego 

nabłonka endometrialnego (tego typu guzom towarzyszą ogniska endometriozy w jajniku czy 

też w lokalizacjach pozajajnikowych nazywane są czasami endometriosis-associated ovarian 

cancer). 

 Guzy jasnokomórkowe – mają nabłonek gruczołowy o fenotypie nabłonka wydzielniczego 

endometrium. 
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 Guzy Brennera i/lub guzy z komórek nabłonka przejściowego – zawierają komórki nabłonka 

o fenotypie urotelium. 

 Nowotwory germinalne – powstają z pierwotnych i wielopotencjalnych komórek płciowych 

[3]. 

 

Nowotwory z nabłonka powierzchniowego i podścieliska jajnika to 70% wszystkich 

nowotworów jajnika i 95% wszystkich złośliwych nowotworów jajnika[3]. 

Badania genetyczne ustaliły, że ryzyko rozwoju raka jajnika związane jest z trzema 

zespołami: 

 Zespół dziedzicznego występowania raka sutka i raka jajnika. Dotyczy około 75-90% 

przypadków rodzinnego występowania raka jajnika. Zdecydowana większość przypadków w 

tej grupie związana jest z mutacjami w obrębie genu BRCA1 [4]. 

 Nosicielstwo mutacji genów BRCA1 i BRCA2 [5]. 

 Zespół Lyncha. Rodzinne występowanie dziedzicznego niepolipowatego raka jelita grubego, 

rak endometrium, rak górnego odcinka układu pokarmowego, rak urotelialny moczowodu [6]. 

 

Do czynników ryzyka wystąpienia raka jajnika należą również [2, 7]: 

 wiek 

 późna menopauza 

 większa liczba poronień samoistnych 

 nasilone objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego 

 bezdzietność 

 długotrwała stymulacja owulacji 

 nieskuteczne próby IVF 

 hormonalna terapia zastępcza. 

 

Przypadki rodzinnego występowania raka jajnika obejmują 5-10% wszystkich raków 

jajnika[6]. 

Ryzyko wystąpienia raka jajnika zmniejszają:  

 stosowanie antykoncepcji hormonalnej 

  okluzja jajowodów 
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 wycięcie jajników i jajowodów 

 wycięcie macicy 

  karmienie piersią [8]. 

 

Wyróżniamy następujące drogi szerzenia się raka jajnika: 

 „bezpośrednia - nowotwór rozprzestrzenia się na sąsiadujące  narządy: otrzewną, macicę, 

pęcherz moczowy, jelita, sieć. 

 rozsiew w jamie otrzewnej - komórki nowotworowe za pomocą płynu surowiczego 

przemieszczają się wzdłuż jamy otrzewnej i okrężnicy oraz docierają do odległych miejsc. 

 drogą naczyń limfatycznych – chłonka z jajników spływa głównie do węzłów chłonnych 

okołoaortalnych, natomiast jej część może również trafić do węzłów chłonnych miednicy 

mniejszej oraz węzłów pachwinowych. Komórki nowotworowe rozsiane na otrzewnej drogą 

naczyń chłonnych podprzeponowych przemieszczają się do węzłów chłonnych 

podopłucnowych, a następnie trafiają do opłucnej. 

 drogą naczyń krwionośnych -  rozsiew komórek nowotworowych tą drogą następuje późno. 

Zazwyczaj są to przerzuty do wątroby i płuc [9]. 

 

Epidemiologia 

Rak jajnika u większości kobiet jest wykrywany w zaawansowanym stadium, co sprawia, 

że śmiertelność  chorujących na ten rodzaj nowotworu jest bardzo wysoka. W większości 

przypadków  chore to kobiety w starszym wieku  [10]. Na świecie diagnozuje się ok. 239 tys. 

zachorowań na raka jajnika z czego ok.192 tys. kobiet umiera [11]. W 2012 roku nowotwór 

złośliwy jajnika w Polsce plasował się na 5. miejscu wśród zachorowań kobiet, a na 4-tym 

miejscu pod względem częstości zgonów [12]. Rak jajnika stanowi u polek ok. 5% zachorowań 

[13]. Rok później, w 2013 roku, w Polsce odnotowano 3639 zachorowań co dawało 

nowotworowi jajnika 2. miejsce wśród nowotworów ginekologicznych [12]. World Ovarain 

Cancer Coalition oszacowało, że w 2012 roku na całym świecie było 239 000 przypadków 

zachorowań i 152 000 zgonów związanych z rakiem jajnika. Ryzyko zachorowalności                           

i umieralności z powodu raka jajnika jest prawie dwukrotnie większe w krajach wysoko 

rozwiniętych w porównaniu z krajami słabo rozwiniętymi. Największą liczbę zgonów obserwuje 

się w Chinach, bo aż 35 575 zachorowań, drugie miejsce zajmują Indie                                                    
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z liczbą 26 834 zachorowań, natomiast trzecie miejsce przypadło Stanom Zjednoczonym z liczbą 

równą 20 874 zachorowań. Rak jajnika jest 7-ym najczęściej występującym nowotworem oraz 

ósmą najczęstszą przyczyną zgonów kobiet na świecie. Badania GLOBOCAN przewidują, że do 

2035 roku częstość występowania raka jajnika wzrośnie o 55% [14]. 

 W 2015 roku przodującym województwem pod względem zachorowań na raka jajnika 

było województwo śląskie – 5,2%  wśród wszystkich nowotworów złośliwych kobiet, a zaraz za 

nim było województwo łódzkie z wynikiem 5,1% wśród wszystkich nowotworów złośliwych 

kobiet. Natomiast odsetek zachorowań na nowotwór jajnika u kobiet potwierdzonych badaniem 

histopatologicznym zgłoszonych do Krajowego Rejestru Nowotworowego wynosił 92% [15] 

 

Objawy  

Objawy raka jajnika nie są charakterystyczne i często mogą sugerować inne łagodniejsze 

schorzenia. To właśnie przez tak nietypowe objawy tej choroby jest ona wykrywana zazwyczaj 

już w zaawansowanym stadium. Do najczęściej występujących objawów należą: 

 wzdęcia 

 bóle podbrzusza i okolicy krzyżowej 

 niestrawność lub zbyt szybkie uczucie sytości 

 parcie na pęcherz 

 zaburzenia oddawania moczu i stolca 

 nieregularne miesiączki 

 zwiększenie obwodu brzucha 

 ogólne zmęczenia 

 obrzęk kończyn dolnych 

 uczucie duszności [16].  

 

Diagnostyka 

  Diagnostyka wczesnych postaci raka jajnika nadal stanowi wyzwanie dla współczesnej 

medycyny. Niespecyficzne objawy początkowego stadium choroby, oznaczanie markerów 

nowotworowych z krwi, badanie ultrasonograficzne, przezpochwowe oraz badanie 

ginekologiczne nie wykazują wystarczającej czułości i swoistości umożliwiających wykrycie 

raka jajnika w stopniu zaawansowania klinicznego I, czy II według FIGO [12].                   
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Wykrywalność raka jajnika we wczesnym stadium stanowi 20% populacji kobiet. Obecność guza  

w przydatkach stwierdza się już we wczesnych stopniach zaawansowania (jest to ok. 30% 

przypadków). W zaawansowanym stadium choroby oprócz guzów w przydatkach zazwyczaj 

występuje płyn w jamie brzusznej (możliwe jest też wystąpienie płynu w jamie opłucnowej) oraz 

obserwuje się podwyższone stężenie antygenu CA-125 (70% przypadków). Zdarzają się również 

przypadki rozsiewu raka w jamie brzusznej, pomimo że jajniki są prawidłowe lub nieznacznie 

powiększone [7]. 

Narzędziem pomocnym do selekcji pacjentek z guzem jajnika w każdym stadium jest 

wskaźnik RMI.  

RMI = U × M × Ca 125 

Według podanego wzoru wyliczany jest na podstawie ilości punktów (Tabela I) w ocenie 

USG guza jajnika (U), statusu menopauzalnego (M) oraz stężenia antygenu CA-125 [12]. 

 

Tabela I. Wskaźnik RMI ( risk of malignancy index) 

Wskaźnik RMI 

Cechy Opis cechy Punktacja cechy 

Wartość stężenia CA-

125 
Stężenie w surowicy Wartość wyrażona w U/ml 

Indeks USG 

Otrzymuje 1 punkt za każdą cechę 

guza jajnika: 

 Torbiel wielokomomrowa 

 Elementy lite 

 Obecność 

wszczepów/przerzutów 

 Płyn w miednicy 

 Zmiany w obu jajnikach 

U=0 (jeśli wartość 

punktowa indeksu USG 

wynosi 0) 

U=1 (jeśli wartość 

punktowa indeksu USG 

wynosi 1) 

U=3 (dla wyższych 

wartości tj.2-5) 

Stan menopauzalny 

Definicja menopauzy: brak 

miesiączki od co najmniej 1 roku lub 

pacjentka po hysterektomii i  wieku 

powyżej 50 lat 

M=1 punkt, jeśli pacjentka 

jest przed menopauzą 

M=3 punkty, jeśli jest po 

menopauzie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [7]. 
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Pierwsze niecharakterystyczne symptomy są poddawane badaniu przedmiotowemu  

i podmiotowemu. Jeśli podczas ich wykonywania lekarz nabierze podejrzeć, co do możliwości 

występowania guzów w przydatkach, powinien podjąć takie działania jak: 

 Badanie ginekologiczne (per vaginam i per rectum) 

 Podstawowe badanie krwi i moczu 

 USG przez pochwowe i jamy brzusznej 

 RTG lub TK klatki piersiowej 

 Badanie stężenia antygenów surowiczych (CA 125, HE4, CA 15.3, CA 19.9 oraz CEA). 

 

Jeżeli wyniki badań będą prawidłowe diagnostyka w kierunku nowotworu jajnika jest 

zakończona. Jeżeli zaś wyniki będą wskazywać na guzy nowotworowe jajnika zlecane jest 

wykonanie badania TK, którego celem jest określenie stopnia zaawansowania wg FIGO.  

W efekcie możliwe jest postawienie wstępnej diagnozy raka jajnika                                            

z prawdopodobieństwem czy jest on złośliwy czy nie [1, 2]. Diagnozę formułuje się na podstawie 

patomorfologicznej oceny materiału pobranego w trakcie pierwotnej operacji cytoredukcyjnej. 

Rozpoznanie na podstawie materiału pozyskanego z biopsji płynu z jamy otrzewnej czy też                         

z węzłów chłonnych możliwe jest tylko w wyjątkowych sytuacjach. 

Przy ustalaniu diagnozy należy dążyć do określenia: 

 typu histologicznego 

 zróżnicowania histologicznego [7]. 

 

Do oceny stopnia zaawansowania nowotworu jajnika służy klasyfikacja 

Międzynarodowej Federacji Ginekologii i Położnictwa (FIGO), którą wprowadzono w 2014 roku 

[7] (Tabela II, III, IV, V). 
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Tabela II. Klasyfikacja FIGO wersja 2014. Stopień I 

Klasyfikacja FIGO wersja 2014 

Stopień I: Nowotwór ograniczony do jajników lub jajowodów 

IA 

Guz ograniczony do 1 jajnika lub jajowodu (nienaruszona ciągłość torebki 

guza) brak zmian na powierzchni jajnika lub jajowodu, brak komórek 

nowotworowych w płynie lub popłuczynach z jamy otrzewnowej. 

IB 

Guz ograniczony do 2 jajników lub jajowodów (nienaruszona ciągłość 

torebki guzów) brak zmian na powierzchni jajników lub jajowodów, brak 

komórek nowotworowych w płynie lub popłuczynach z jamy 

otrzewnowej.` 

IC Guz ograniczony do 1 lub 2 jajników 2 jajowodów z: 

IC1 śródoperacyjnym uszkodzeniem ciągłości torebki 

IC2 naruszoną ciągłością torebki przed operacją lub 

IC3 
obecność guza na powierzchni jajowodu lub jajnika z komórkami 

nowotworowymi w płynie lub popłuczynach z jamy otrzewnowej. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [17] 

 

Tabela III. Klasyfikacja FIGO wersja 2014. Stopień II 

Stopień II: Nowotwór ograniczony do jajników lub jajowodów z zajęciem struktury 

miednicy mniejszej (poniżej płaszczyzny wchodu miednicy) lub pierwotny rak otrzewnej. 

IIA Zajęcie i/lub wszczepy na powierzchni macicy i/lub jajowodu/jajowodów. 

IIB Zajęcie innych struktur miednicy mniejszej. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [17] 
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Tabela IV. Klasyfikacja FIGO wersja 2014. Stopień III 

Stopień III: Nowotwór obejmujący 1 lub 2 jajniki lub jajowód/jajowody, lub pierwotny rak 

otrzewnej z przerzutami do otrzewnej poza miednicą mniejszą i/lub przerzuty do węzłów 

chłonnych zaotrzewnowych. 

IIIA1 Przerzuty nowotworowe obecne tylko w węzłach chłonnych 

zaotrzewnowych (potwierdzony cytologicznie lub histologicznie) 

IIIA1(i) Szerokość przerzutów w największym wymiarze ≤ 10mm. 

IIIA1(ii) Szerokość przerzutów w największym wymiarze > 10mm. 

IIA2 Mikroskopowe przerzuty do otrzewnej poza miednicą mniejszą (powyżej 

płaszczyzny wchodu miednicy) z lub bez przerzutów do węzłów chłonnych 

zaotrzewnowych. 

IIIB Makroskopowe przerzuty do otrzewnej poza miednicą mniejszą o średnicy 

≤ 2 cm w największym wymiarze z lub bez przerzutów do węzłów 

chłonnych zaotrzewnowych (włączając w to zajęcie przez nowotwór torebki 

wątroby i śledziony bez naciekania ich miąższu). 

IIIC Makroskopowe przerzuty do otrzewnej poza miednicą mniejszą o średnicy 

> 2 cm w największym wymiarze z lub bez przerzutów do węzłów 

chłonnych zaotrzewnowych (włączając w to zajęcie przez nowotwór torebki 

wątroby i śledziony bez naciekania ich miąższu). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [17] 

 

Tabela V. Klasyfikacja FIGO wersja 2014. Stopień IV 

Stopień IV: Odległe przerzuty (wyłączając przerzuty do otrzewnej) 

IVA Wysięk w jamie opłucnowej z potwierdzonymi cytologicznie komórkami 

nowotworowymi. 

IVB Przerzuty do miąższu wątroby i śledziony oraz przerzuty do narządów poza 

jamą brzuszną (włączając w to węzły chłonne pachwinowe i węzły chłonne 

poza jamą brzuszną). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [17] 
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Leczenie 

Podstawowym schematem leczenia raka jajnika jest leczenie chirurgiczne (pierwotna 

operacja cytoredukcyjna) oraz uzupełniająca chemioterapia (adiuwantowa) [7]. 

 

Leczenie operacyjne 

W nowotworze jajnika leczenie chirurgiczne ma kluczową rolę i jest podstawą 

postępowania terapeutycznego. Bez względu na typ histologiczny i postać kliniczną ma dwa te 

same cele. Pierwszym z nich jest określenie stopnia zaawansowania nowotworu, natomiast 

drugim jest usunięcie jak największej ilości tkanek nowotworowych [18].  

Wyróżnia się kilka typów operacji: 

 Pierwotna operacja cytoredukcyjna 

W trakcie tego zabiegu należy pobrać materiał do badania histopatologicznego, określić 

stopień zaawansowania nowotworu oraz wykonać zupełną lub optymalną cytoredukcję guza. 

 Odroczona wtórna operacja cytoredukcyjna  

Jest to zabieg przeprowadzany po 3 lub 4 kursach chemioterapii I rzutu. U pacjentek 

poddanych wtórnej cytoredukcji zaobserwowano wydłużony czas do progresji choroby oraz 

dłuższe przeżycie całkowite. 

 Operacja typu second look 

Zabieg ten ma na celu sprawdzenie wyników leczenia chemią pierwszego rzutu. Obecnie nie 

wykonuje się tego typu zabiegów, ponieważ w żaden sposób nie wpływają na wydłużenie 

czasu przeżycia chorej. 

 Operacje wtórne w nawrotowym raku jajnika 

W przypadku nawrotowego raka jajnika możliwe jest wykonanie wtórnej operacji 

cytoredukcyjnej. Aby wykonać taką operację pacjentka musi spełniać poniższe     kryteria: 

  - nawrót choroby >12 miesięcy, 

  - podczas pierwotnej operacji wykonana optymalna cytoredukcja, 

  - dobry stan ogólny pacjentki, zmiany nowotworowe pojedyncze, brak płynu w jamie                     

brzusznej.  

 Operacje oszczędzające płodność  (wykonywane u pacjentek poniżej 40-go roku życia) 

 Operacje paliatywne (wykonywane w przypadku zagrożenia życia) [12]. 
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Chemioterapia  

Chemioterapię stosuje się w celu zahamowania wzrostu guza pierwotnego oraz odległych 

przerzutów jeżeli takie występują. Chemioterapia jest to leczenie, które ma wiele działań 

niepożądanych. Leczenie lekami cytostatycznymi wymaga częstych i systematycznych wizyt 

pacjenta w ośrodku onkologicznym [19].  

Przeciwwskazania do stosowania chemioterapii: 

 zły stan ogólny chorego 

 okres terminalny 

 znaczne niedożywienie, duża utrata masy ciała 

 ciężkie choroby współistniejące 

 niewydolność nerek, niewydolność wątroby oraz niewydolność serca 

 przewidywane ciężkie, nieakceptowalne w fazie leczenia objawowego powikłania 

 brak odpowiedniej opieki domowej i wsparcia ze strony rodziny i personelu medycznego 

[19]. 

 

Od chemioterapii można odstąpić u pacjentek ze stopniem zaawansowania IA lub IB 

według FIGO. Pozostałe pacjentki powinny otrzymać chemioterapię I rzutu.  

Złotym standardem w leczeniu raka jajnika jest skojarzone pochodnymi platyny 

(karboplatyna lub cisplatyna) i taksoidu (paklitaksel), podawanych we wlewie dożylnym                          

co 21 dni. Leczenie chemioterapią I rzutu powinno składać się z 3 lub 6 kursów. U chorych ze 

stopniem zaawansowania IIB – IV wg FIGO chemioterapia pooperacyjna składa się  

z 6 kursów [7, 12]. 

Wykonanie tomografii komputerowej jest standardem w kwalifikacji do chemioterapii  

i zastosowania bewacyzumabu oraz pozwala oceniać wyniki leczenia [7]. 

Udowodniono, iż przyłączenie bewacyzumabu do złotego standardu chemioterapii I rzutu 

wydłuża czas do wznowy oraz okres całkowitego przeżycia w gronie pacjentów o wysokim 

stopniu ryzyka progresji [12]. 

Po zakończonym leczeniu onkologicznym badania kontrolne są niezbędnym elementem 

całościowej opieki nad chorym na nowotwór. Chore, u których wystąpiła całkowita remisja 

powinny wykonywać badania kontrolne co 3 miesiące w pierwszych 2 latach,  

co 3-6 miesięcy w 3-cim roku, następnie co 6 miesięcy do 5 lat i później raz na rok.                            
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Badanie kontrolne powinno opierać się na wywiadzie, badaniu klinicznym oraz rutynowym 

oznaczaniu markera nowotworowego CA125. W przypadku podejrzenia wznowy należy 

wykonać badanie obrazowe bez względu na wynik CA125 [7]. 

Skuteczność leczenia nowotworów jajnika zależy od tego, w jakim stadium 

zaawansowania zostały wykryte zmiany, właściwego zastosowania dostępnych metod 

terapeutycznych oraz prawidłowo przebiegającej pielęgnacji pacjentki. Istotną rolę również 

odgrywa edukowanie i wspieranie psychiczne pacjentki w trakcie jak i po leczeniu 

onkologicznym [20, 21]. 

 

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentką z rakiem jajnika 

Zadania diagnostyczne 

1. Przygotowanie fizyczne i psychiczne przed zabiegiem operacyjnym. 

2. Wykonanie pomiaru masy ciała i wyliczenie BMI. 

3. Pomiar ciśnienia, tętna oraz częstości i charakteru oddechów. 

4. Ocena wiedzy pacjentki na temat choroby. 

5. Ocena nawyków żywieniowych. 

6. Ocena sposobu radzenia sobie chorej w sytuacjach stresowych oraz nauka innych metod 

uspokajania. 

 

Zadania terapeutyczne 

1. Objaśnienie pacjentce konieczności stosowania diety wysokobiałkowej. 

2. Zasugerowanie prowadzenia oszczędnego trybu życia. 

3. Motywowanie pacjentki, aby uczęszczała do poradni ginekologii onkologicznej oraz na 

kolejne kursy chemii. 

4. Poinformowanie o konieczności samoobserwacji chorej w kierunku występowania spadku 

masy ciała oraz obserwacja miejsca gdzie był podany cytostatyk. 

5. Wyjaśnienie pacjentce o konieczności wykonywaniu systematycznych badań krwi 

(morfologia, marker CA-125) z uwagi możliwości wystąpienia neutropenii lub trombopenii, 

które mogą wystąpić podczas leczenia cytostatykami. 
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Zadania rehabilitacyjne 

1. Przedstawienie technik radzenia ze stresem: ćwiczenia oddechowe, medytacja, czytanie 

książek, wyszywanie. 

2. Nauka pacjentki w zakresie ćwiczeń relaksacyjnych oraz oddechowych. 

3. Przedstawienie pacjentce wskazanych form  lekkiej aktywności fizycznej. 

 

Zadania edukacyjne i profilaktyczne 

1. Edukacja pacjentki pod kątem wystąpienia objawów niepożądanych po przyjęciu leków 

cytostatycznych. 

2. Nauka chorego samokontroli bilansu płynów i przyjmowanego pokarmu aby zapobiegać 

odwodnieniu i niedożywieniu. 

3.  Mobilizowanie pacjentki do kontroli masy ciała. 

4. Objaśnienie chorej konieczności unikania kontaktów z osobami chorymi i przeziębionymi ze 

względu na obniżoną odporność. 

5. Przedstawienie choremu sposobów pielęgnacji skóry. 

6. Motywowanie pacjentki do prowadzenia oszczędnego trybu życia. 

7. Poinformowanie chorej o możliwości występowania uderzeń gorąca i radzenie sobie z tą 

przykrą dolegliwością. 

8. Poinformowanie rodziny w zakresie pomocy chorej. 

 

CEL PRACY 

Celem pracy było: 

1. Ustalenie problemów pielęgnacyjnych pacjentki w okresie pooperacyjnym leczenia 

cytoredukcyjnego oraz w czasie chemioterapii. 

2. Stworzenie indywidualnego planu pielęgnowania pacjentki w okresie pooperacyjny  

i w czasie chemioterapii. 

3. Edukacja pacjentki w kierunku zmiany stylu życia oraz możliwości wystąpienia efektów 

niepożądanych  związanych z leczeniem.  

4. Określenie zaleceń do dalszego postępowania po zakończonej hospitalizacji. 
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MATERIAŁ I METODY 

 Badaniem objęto 54-ro letnią kobietę, hospitalizowaną w Oddziale Onkologii 

Ginekologicznej Białostockiego Centrum Onkologii. Pacjentkę przyjęto w trybie planowym dnia 

17.07.2018r. w celu wykonania cytoredukcyjnego zabiegu operacyjnego z powodu podejrzenia 

raka jajnika. 

 Metodą badawczą wykorzystaną w pracy była metoda indywidualnego przypadku,  

z wykorzystaniem indywidualnego procesu pielęgnowania. Proces pielęgnowania jest 

współczesną metodą profesjonalnej praktyki pielęgniarskiej oraz metodą świadczenia opieki 

całościowej, która po rozpoznaniu stanu psychicznego, fizycznego oraz środowiskowego 

pacjenta daje możliwość postawienia diagnozy pielęgniarskiej. Celem procesu pielęgnowania jest 

opieka nad pacjentem, utrzymanie lub poprawa jego dotychczasowego funkcjonowania oraz 

ocena działań i uzyskanych wyników. 

Materiał potrzebny do pracy zebrano w oparciu o obserwację, wywiad z pacjentką, 

analizę dokumentacji medycznej pacjentki oraz pomiary podstawowych czynności życiowych 

wraz z wagą i wzrostem aby określić wartość indeksu masy ciała (BMI). Na podstawie zebranych 

informacji stworzono indywidualny plan opieki pielęgniarskiej nad pacjentką w okresie 

okłooperacyjnym oraz podczas leczenia chemioterapeutykami z powodu rozpoznania raka 

jajnika. 

 

WYNIKI 

Opis przypadku 

 Pacjentka 56 lat, przyjęta w trybie planowym do Białostockiego Centrum Onkologii  

w oddział Ginekologii Onkologicznej celem przeprowadzenia operacji pierwotnie 

cytoredukcyjnej. W wywiadzie pacjentka skarżyła się na nawracające zaparcia, odbijanie po 

posiłku oraz silny krótkotrwały ból przy próbie wstania z pozycji siedzącej lokalizujący się                  

w  lewej pachwinie promieniujący do nogi. Pacjentka zgłasza również zwiększenie obwodu 

brzucha. Nie choruje na żadne choroby przewlekłe oraz nie przyjmuje żadnych leków. Chora 

ocenia swoje warunki socjalno-bytowe jako bardzo dobre, jest osobą czynną zawodowo, mieszka 

wraz z rodziną. W wywiadzie rodzinnym jest obciążona chorobami nowotworowymi.                    

W 2010 roku przeszła zabieg łyżeczkowania macicy. Pacjentka przyznaje, że odczuwa lęk 

związany z hospitalizacją, planowanym zabiegiem chirurgicznym oraz niepewnym rozpoznaniem 
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lekarskim. Kobieta nie ma żadnych nałogów. Po wyliczeniu BMI (29,4) oraz ocenie wizualnej 

można stwierdzić u pacjentki występującą nadwagę, w wywiadzie mówi, że nie stosuje żadnej 

diety specjalistycznej. Stan ogólny w dniu przyjęcia  na oddział dobry, RR 134/80, EKG rytm 

zatokowy, miarowy 63/min, temperatura ciała 36,5
o 

C, masa ciała 87kg, wzrost 172 cm. 

Pacjentka z podejrzeniem raka jajnika i rozsiewem procesu nowotworowego w jamie brzusznej                      

i miednicy mniejszej w obrazie TK.  

Aktualnie pacjentka jest w 7-ej dobie po zabiegu operacyjnym oraz w 2-ej dobie po 

pierwszym wlewie dożylnym chemioterapii (Karboplatyna 816mg, Paclitaxel 350mg, 

Bewacyzumab 583,5mg). Stan ogólny dobry, RR 123/88, tętno 60 u/min, temperatura ciała 

36,7
o
C, waga 85kg. 

 

MORFOLOGIA w dniu przyjęcia 

WBC – 5,71 K/uL   [4,00 – 10,00] 

NEUTROFILE – 4,32 K/uL   [1,90 – 6,80] 

NEUTROFILE% - 75,64   [48,00 – 68,00] 

LIMFOCYT – 0,90 K/uL   [0,90 – 4,00] 

LIMFOCYTY% - 15,7   [20,0 – 40,0] 

MONOCYTY – 0,43 K/uL   [0,00 – 1,00] 

MONOCYTY% - 7,5   [1,0 – 15,0] 

EOZYNOCYTY – 0,02 K/uL   [0,00 – 0,70] 

EOZYNOCYTY% - 0,4   [0,0 – 7,0] 

BASO – 0,04 K/uL  [0,00 – 0,20] 

BASO% - 0,8   [0,0 – 2,5] 

RBC – 4,25 M/uL  [4,50 – 5,50] 

HGB – 13,06 g/dl   [12,00 – 16,00] 

HCT – 38,71    [37,00 – 47,00] 

PLT – 274,1 K/uL  [140,0 – 420,0] 

MCV – 91,05 fL  [80,00 – 95,00] 

MCH – 30,72 pg   [27,00 – 34,00] 

MCHC – 33,74 g/dl   [31,00 – 37,00] 

RDW – 11,55   [11,50 – 16,00] 
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MPV – 7,35 fL   [7,20 – 11,10] 

CA 125 – 2830 IU/ml   [0,0 – 35,0] 

 

Wywiad pielęgniarski 

Wywiad został przeprowadzony z pacjentką w 7-ej dobie po zabiegu operacyjnym oraz 2-ej 

dobie po pierwszym wlewie dożylnym chemioterapii. 

Imię i Nazwisko: D.D. 

Data urodzenia: 31.08.64r. 

Rozpoznanie: Rozsiany proces nowotworowy – rak jajnika. 

Choroby współistniejące: Brak. 

Przebyte zabiegi operacyjne: Łyżeczkowanie macicy, cięcie cesarskie, laparoskopowe 

usunięcie pęcherzyka żółciowego. 

Wzrost: 172cm 

Waga: 85kg 

BMI: 29,4 

Ciśnienie tętnicze krwi: 123/88 

Tętno: 60 u/min 

Oddech: 14/min 

Alergie: Brak. 

Przyjmowane leki: Brak. 

Warunki socjalne: Bardzo dobre, mieszka z rodziną. 

UKŁAD ODDECHOWY: 

 Oddech: prawidłowy 

 Kaszel: brak 

 Duszność: brak 

UKŁAD KRĄŻENIA: 

 Tętno: miarowe 

 Obrzęki: brak 

 Sinica: nie występuje 

 Profilaktyka przeciwzakrzepowa: stosowana – heparyna drobnocząsteczkowa s.c. 
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SKÓRA I BŁONY ŚLUZOWE: 

 Stan skóry: czysta 

 Zmiany dermatologiczne: brak 

 Odleżyny: brak 

UKŁAD NERWOWY: 

 Świadomość: pełna 

 Kontakt słowny: prawidłowy 

 Sen: trudności w zasypianiu 

UKŁAD POKARMOWY: 

 Stan odżywienia: nadwaga 

 Łaknienie: zaburzone 

 Wydalanie stolca: zaparcia 

 Inne: odbijania, nudności, wymioty 

UKŁAD MOCZOWO –  PŁCIOWY: 

 Wydalanie moczu: diureza prawidłowa 

 Trudności w oddawaniu moczu: brak 

 Ilość porodów: 2 

 Zabiegi ginekologiczne: tak 

UKŁAD KOSTNO – STAWOWY: 

 Poruszanie się: samodzielne 

 Ruchomość stawów: pełna 

 Siła mięśniowa: nieznacznie obniżona 

ZMYSŁY: 

 Wzrok: prawidłowy, Słuch: prawidłowy 

STAN PSYCHICZNY: 

 Samopoczucie: dobre 

 Nastrój: obniżony 

 Orientacja w sprawach zdrowia: dobra 

 Adaptacja do warunków szpitalnych: dobra 

 Lęki i niepokoje: tak 
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RANA OPERACYJNA 

 Gojenie: prawidłowe 

 Cechy zapalne: brak 

 Szwy: obecne 

 Opatrzenie rany: Obecne, plaster tkaninowy z opatrunkiem 

 Zmiana opatrunku: raz na dobę lub w razie potrzeby 

 Ból: obecny, 6 w skali VAS 

 

Indywidualny plan pielęgnowania 

Diagnoza pielęgniarska I. Nudności i wymioty wynikające z działań niepożądanych przyjętej 

chemioterapii. 

Cel opieki: Złagodzenie nudności i wymiotów. Zapewnienie bezpieczeństwa  i higieny. 

Planowane działania: 

 Ułożenie pacjentki w pozycji zmniejszającej nudności i wymioty. 

 W razie wymiotów ułożenie pacjentki w pozycji zabezpieczającej przed zachłyśnięciem 

się. 

 Podanie leków przeciwwymiotnych zgodnie ze zleceniem lekarza. 

 Zapewnienie środków higienicznych. 

 Polecenie popijania wody małymi łykami oraz płukania jamy ustnej. 

 Zapewnienie dostępu świeżego powietrza. 

 Zalecenie spożywania małych posiłków, najlepiej w formie płynnej. 

Realizacja: 

 Ułożono pacjentkę w pozycji półwysokiej oraz zadbano o pozycję boczną, bezpieczną              

w czasie wymiotów. 

 Zapewniono pacjentce miskę oraz ligninę. 

 Podane leków przeciwwymiotnych zgodnie ze zleceniem lekarza. 

 Polecono popijanie wody małymi łykami oraz spożywanie posiłków w małych porcjach               

w formie płynnej. 

 Przewietrzono salę pacjentki. 

Ocena: Nudności i wymioty zmniejszyły swoje nasilenie. 
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Diagnoza pielęgniarska II. Ból w okolicy rany operacyjnej. 

Cel opieki: Likwidacja bólu. 

Planowane działania: 

 Pomiar bólu w skali VAS. 

 Umożliwienie przyjęcia pozycji zmniejszającej ból i napięcie rany. 

 Stosowanie środków przeciwbólowych zgodnie ze zleceniem lekarza. 

Realizacja: 

 Sprawdzono nasilenie bólu przy pomocy skali VAS. Pacjentka ocenia nasilenie bólu na              

6 w skali VAS. 

 Podano środki przeciwbólowe zgodnie ze zleceniem lekarza. 

 Zaproponowano pacjentce pozycje zmniejszające ból i napięcie mięśni brzucha. 

Ocena: Ból został złagodzony na 3 w skali VAS.  

 

Diagnoza pielęgniarska III. Obniżony apetyt spowodowany chemioterapią. 

Cel opieki: Utrzymanie odpowiedniego odżywienia pacjentki. 

Planowane działania: 

 Poinformowanie pacjentki oraz rodziny, że obniżenie lub brak apetytu może występować 

jako działanie niepożądane chemioterapii oraz przedstawienie form radzenia sobie z tym 

problemem. 

 Edukacja pacjentki oraz rodziny na temat jak ważne jest odpowiednie odżywianie                    

w czasie chemioterapii (poniżej przedstawiono zasady i przykładowy jadłospis). 

 Zachęcanie do spożywanie posiłków.  

 Zaproponowanie konsultacji z dietetykiem. 

 Polecenie spożywania małych posiłków 4-6 razy dziennie. 

Realizacja: 

 Zaproponowanie sposobów podawania posiłków tj.: podawanie posiłków o umiarkowanej 

temperaturze, dzięki czemu dania wydzielają mniej intensywny zapach; ze względu na 

występujące zaburzenia smakowe można dorzucić do posiłków przyprawy i zioła 

pobudzające kubki smakowe; posiłki powinny być spożywane w przyjemnej atmosferze               

i bez pośpiechu. 
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 Przeprowadzono edukację pacjentki oraz rodziny w zakresie prawidłowego odżywiania        

w czasie trwania chemioterapii. 

 Każdy posiłek powinien zawierać jak najwięcej białka. 

 Z diety należy wykluczyć potrawy smażone i panierowane. 

 Należy ograniczyć spożycie słodyczy. 

(więcej szczegółowych informacji dotyczących diety w podrozdziale 4.4) 

 Zaproponowano konsultację z dietetykiem. 

 Polecono spożywanie posiłków częściej lecz w małych ilościach oraz picie  

min. 1,5l wody. 

Ocena: Po zastosowaniu się pacjentki do zaleceń pielęgniarskich apetyt uległ poprawie. 

 

Diagnoza pielęgniarska IV. Ryzyko odwodnienia oraz zaburzenia gospodarki wodno-

elektrolitowej z powodu uporczywych wymiotów. 

Cel opieki: Zapobieganie odwodnieniu pacjentki. Utrzymanie w równowadze gospodarki 

wodno-elektrolitowej. 

Planowane działania: 

 Polecenie picia płynów małymi porcjami w łącznej ilości min. 1,5l. 

 Przy uporczywych wymiotach założenie karty bilansu płynów. 

 Uzupełnienie utraconych mikroelementów oraz nawodnienie pacjentki drogą dożylną 

zgodnie ze zleceniem lekarza  – w razie potrzeby. 

 Pomiar masy ciała, ciśnienia tętniczego oraz tętna. 

 Ocena stopnia nawodnienia przez ocenę napięcia i elastyczności skóry oraz wilgotności 

błon śluzowych. 

 Pobieranie krwi do badań biochemicznych. 

Realizacja: 

 Wykonano pomiar masy ciała, ciśnienia tętniczego oraz tętna. 

 Oceniono stopień nawodnienia pacjentki. 

 Polecono przyjmowanie płynów w małych porcjach. 

Ocena: Pacjentka jest prawidłowo nawodniona. 
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Diagnoza pielęgniarska V. Możliwość wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej  

w wyniku wzrostu krzepliwości krwi ( reakcja organizmu na uraz operacyjny). 

Cel opieki: Niedopuszczenie do wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej. 

Planowane działania: 

 Stosowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej tj. podawanie heparyny 

drobnocząsteczkowej zgodnie z kartą zleceń. 

 Uruchamianie pacjentki. 

Realizacja: 

 Podano heparynę drobnocząsteczkową zgodnie z kartą zleceń. 

 Zaproponowano krótki spacer. 

Ocena: Profilaktyka przeciwzakrzepowa jest prawidłowo prowadzona. 

 

Diagnoza pielęgniarska VI. Ryzyko zakażenia rany operacyjnej. 

Cel opieki: Zmniejszenie ryzyka zakażenia. 

Planowane działania: 

 Zapewnienie higieny osobistej pacjentce. 

 Obserwacja rany w kierunku zapalenia: obrzęk, zaczerwienienie, ból, podwyższona 

temperatura ciała. 

 Rozmowa z pacjentką o występowaniu dolegliwości związanych z raną operacyjną. 

 Zmiana opatrunku zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki. 

Realizacja: 

 Zapewniono pomoc w wykonywaniu czynności higienicznych. 

 Dokonano obserwacji rany w kierunku prawidłowego gojenia oraz wystąpienia cech 

zapalnych. 

 Zmieniono opatrunek z zachowaniem zasad aseptyki i antyseptyki. 

Ocena: Zakażenie rany nie wystąpiło. 

 

Diagnoza pielęgniarska VII. Możliwość rozejścia się brzegów rany. 

Cel opieki: Niedopuszczenie do rozejścia się brzegów rany. 

Plan działania: 

 Obserwacja założonych szwów. 
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 Założenie pasa ściągającego powłoki brzuszne. 

 Przy kaszlu przytrzymywanie brzucha rękoma. 

Realizacja: 

 Założono pacjentce pas ściągający. 

 Poinformowano pacjentkę o konieczności przytrzymywania brzucha rękoma przy kaszlu 

lub kichaniu. 

Ocena: Rana goi się prawidłowo.  

 

Diagnoza pielęgniarska VIII. Strach, lęk, przygnębienie z powodu świadomości konieczności 

dalszego  leczenia chemioterapią. 

Cel opieki: Redukcja negatywnych emocji. 

Plan działania: 

 Objaśnienie zasad leczenia chemioterapią. 

 Mobilizacja pacjentki do leczenia. 

 Uświadomienie rodzinie konieczności zaangażowania się w sprawy związane z opieką 

nad pacjentką. 

 Poinformowanie pacjentki o konieczności regularnych wizyt lekarskich  

w wyznaczonych terminach oraz wykonywaniu kontrolnego badania morfologicznego. 

 Okazanie pacjentce zainteresowania i ciepła oraz objęcie troskliwą opieką. 

Realizacja: 

 Wyjaśniono zasady leczenia chemioterapią. 

 Pouczono rodzinę w zakresie pomocy pacjentce i opieki nad nią. 

 Poinformowano pacjentkę o konieczności regularnego wykonywania badań oraz wizyt 

lekarskich oraz ułatwiono kontakt z lekarzem. 

Ocena: Zredukowano uczucie lęku u pacjentki. 

 

Diagnoza pielęgniarska IX. Trudności w zasypianiu spowodowane nadmiernym stresem. 

Cel opieki: Ułatwienie zasypiania. 

Plan działania: 

 Podanie leków uspakajających i nasennych zgodnie z kartą zleceń. 

 Ograniczenie bodźców świetlnych. 
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 Ograniczenie hałasu. 

 Wietrzenie sali przed snem. 

 Zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności sali. 

Realizacja: 

 Podano leki uspokajające i nasenne zgodnie ze zleceniem lekarza. 

 Wywietrzono sale. 

Ocena: Pacjentka zasypia bez problemu. 

 

Diagnoza pielęgniarska X. Ryzyko wystąpienia powikłań dostępu naczyniowego. 

Cel opieki: Zmniejszenie ryzyka zapalenia. 

Plan działania: 

 Utrzymanie wkłucia nie dłużej niż 72 godziny. 

 Unikani manipulacji przy dostępie naczyniowym. 

 Zmiana okleiny raz dziennie lub jeżeli zachodzi taka potrzeba. 

 Obserwacja miejsca wkłucia pod kątem cech zapalenia: zaczerwienienie, ból, obrzęk, 

miejscowo podwyższona temperatura. 

Realizacja: 

 Zachowano zasady aseptyki i antyseptyki przy czynnościach wykonywanych  

z użyciem dostępu naczyniowego. 

 Zmieniono okleinę. 

 Założono nowe wkłucie. 

Ocena: Nie wystąpiły żadne powikłania. 

 

Diagnoza pielęgniarska XI. Zaparcia spowodowane chemioterapią oraz zmniejszoną 

aktywnością fizyczną. 

Cel opieki: Przywrócenie prawidłowego wydalania stolca. 

Plan działania: 

 Zalecenie niewielkiej aktywności fizycznej np. krótki spacer. 

 Polecenie spożywania produktów bogatych w błonnik lub owoców np. suszone śliwki. 

 Zwiększenie podaży płynów. 
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 Zaproponowanie wykonywania delikatnego masażu mięśni brzucha z zachowaniem 

ostrożności w okolicy miejsca rany. 

 Przeprowadzenie z chorą wywiadu ukierunkowanego na dotychczasowe sposoby 

defekacji, częstość wypróżnień, sposób odżywiania się pacjentki. 

 W razie potrzeby wykonanie enemy. 

Realizacja: 

 Przeprowadzono rozmowę o częstości wypróżnień pacjentki. 

 Zalecono spożywanie produktów bogatych w błonnik np. płatki owsiane oraz owoców np. 

suszone śliwki. 

 Zalecono pacjentce prowadzenia dziennika ilości wypitych płynów. 

 Zaproponowano spacer w celu pobudzenia  

Ocena: Pacjentka wypróżniła się prawidłowo. 

 

Diagnoza pielęgniarska XII. Strach przed utratą włosów. 

Cel opieki: Złagodzenie uczucia strachu. 

Plan działania: 

 Rozmowa o przyczynie wypadania włosów oraz wyjaśnienie, że jest to proces 

odwracalny. 

 Edukacja na temat dbania o włosy oraz skórę głowy. 

 Zaproponowanie noszenia nakryć głowy. 

Realizacja: 

 Przeprowadzono z pacjentką rozmowę na temat wypadania włosów jako skutek uboczny 

chemioterapii oraz wyjaśniono, że włosy będą odrastać po zakończonym leczeniu. 

 Edukowano pacjentkę o sposobach pielęgnacji włosów i skóry głowy.  

Zalecono: 

 Używanie łagodnych szamponów, unikanie farbowania włosów 

 Delikatne czesanie 

 Skrócenie włosów. 

 Skierowano pacjentkę do lekarza prowadzącego w celu wypisania druku na zakup peruki. 

 Zaproponowano noszenie nakrycia głowy jako ozdobę. 

Ocena: Strach pacjentki został zmniejszony. 
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Diagnoza pielęgniarska XIII. Depresja wynikająca z braku akceptacji choroby, potrzeby 

zmiany trybu życia, rezygnacji z życia zawodowego. 

Cel opieki: Zapewnienie wsparcia. Motywowanie do podjęcia zmian w życiu. 

Plan działania: 

 Koncentrowanie się podczas rozmowy na czynnościach możliwych do wykonania przez 

pacjentkę, nie na ewentualnych ograniczeniach determinowanych wdrożoną terapią. 

 Rozmowa w celu odwrócenia uwagi od problemów zdrowotnych. 

 Współudział w organizowaniu czasu wolnego pacjentki w oddziale. 

 Obserwacja zachowania pacjentki. 

 Zapoznanie pacjentki z metodami radzenia sobie ze stresem. 

 Umożliwienie kontaktu z psychologiem. 

 Zaproponowanie wypełnienia wolnego czasu oglądaniem telewizji lub czytaniem. 

Realizacja: 

 Obserwowano zachowanie pacjentki. 

 Zapoznano pacjentkę z metodami relaksacyjnymi. 

 Zaproponowano spotkanie z psychologiem. 

 Umożliwiono kontakt z rodziną i bliskimi. 

Ocena: Nastrój pacjentki nieznacznie się poprawił. 

 

Diagnoza pielęgniarska XIV. Obawa przed brakiem akceptacji sytuacji ze strony otoczenia. 

Cel opieki: Złagodzenie stresu związanego z przypuszczalnym brakiem akceptacji choroby 

pacjentki przez społeczeństwo. 

Plan działania: 

 Stworzenie przyjaznej atmosfery zapewniającej pacjentowi poczucie bezpieczeństwa. 

 Wyjaśnienie zasad postępowania leczniczo-pielęgnacyjnego. 

 Umożliwienie kontaktu z psychologiem. 

 Rozmowa o powszechności różnego rodzaju chorób nowotworowych  

w społeczeństwie. 

 Umożliwienie kontaktu z pacjentkami, które przebyły podobny zabieg oraz są w takiej 

samej sytuacji. 
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 Uświadomienie pacjentce, że w nowej sytuacji ma pełną szansę przystosowania 

społecznego. 

Realizacja: 

 Umożliwiono kontaktu z pacjentkami, które również chorują na raka jajnika. 

 Zaproponowano spotkanie z psychologiem. 

 Wyjaśniono zasady postępowania leczniczo-pielęgnacyjnego. 

Ocena:  Obawy pacjentki w związku z życiem społecznym zmniejszyły się. 

 

Diagnoza pielęgniarska XV. Osłabienie i zmęczenie spowodowane uporczywymi objawami 

niepożądanymi chemioterapii. 

Cel opieki: Poprawa samopoczucia i komfortu pacjentki. 

Plan działania:  

 Zapewnienie spokoju i ciszy. 

 Wyjaśnienie, że leki cytostatyczne mogą wpływać na ogólne osłabienie organizmu. 

 Dbanie o prawidłowe nawodnienie i odżywienie pacjentki. 

 Zalecenie oszczędnego trybu życia. 

Realizacja: 

 Prowadzono kontrolę nawodnienia i odżywienia pacjentki. 

 Zalecono prowadzenie oszczędnego trybu życia. 

 Przeprowadzono rozmowę z pacjentką o wpływie leków cytostatycznych na organizm. 

Ocena: Pacjentka powoli wraca do formy. 

 

Diagnoza pielęgniarska XVI. Utrudniona samoopieka z powodu osłabienia. 

Cel opieki: Zminimalizowanie dyskomfortu związanego z deficytem samoopieki. 

Plan działania: 

 Pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb. 

 Pomoc w wygodnym ułożeniu. 

 Ograniczenie wysiłku fizycznego. 

 Włączenie rodziny do pomocy. 

Realizacja: 

 Udzielono pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności higienicznych. 
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 Zaproponowano rodzinie sposoby pomocy chorej. 

 Udzielono pomocy w zmianie pozycji, która zmniejsza dolegliwości bólowe. 

Ocena: Dyskomfort został zminimalizowany. Pacjentka została objęta troskliwą opieką 

pielęgniarską i rodziny. 

 

Wskazówki dla pacjentki do dalszej samoopieki  i samokontroli  

 Prowadzenie oszczędnego trybu życia. 

 Zastosowanie diety bogato białkowej 

 Pielęgnowanie rany operacyjnej poprzez delikatne mycie wodą z mydłem, dokładne delikatne 

osuszanie rany oraz zabezpieczanie je jałowym opatrunkiem lub noszenie luźnej bielizny aby 

nie ocierała rany  i pozostawienie rany bez zabezpieczenia. 

 Przy kaszlu czy kichaniu przytrzymywanie brzucha aby zmniejszyć opór ciśnienia tłoczni 

brzusznej zapobiegając w ten sposób możliwości rozejścia się brzegów rany. 

 Niewielka aktywność fizyczna w formie np. spacerów aby nie nadwyrężać organizmu.  

 Unikanie osób chorych i przeziębionych  ze względu na obniżoną odporność organizmu.  

 

Dieta podczas chemioterapii 

Zaleca się: 

 każdy posiłek zawierał jak najwięcej białka (chude mięso, mleko, przetwory mleczne, 

jaja) 

 zwiększyć ilość spożywanych warzyw gotowanych, owoców gotowanych lub pieczonych 

(oprócz owoców cytrusowych i pestkowych) 

 zwiększyć ilości spożywanych płynów do 1,5 - 2 l dziennie 

 spożywać małe objętościowo posiłki 4 - 6 razy dziennie 

 ograniczyć ilości spożywanych tłuszczów - tłuszcze zwierzęce (smalec, słonina, boczek), 

 zastępować je tłuszczami roślinnymi (oliwa z oliwek, olej rzepakowy), w razie tolerancji 

podajemy świeże masło 

 ograniczyć spożycie słodyczy (czekolada, cukier biały) 

 wykluczyć z diety produkty i potrawy wzdymające, długo zalegające w przewodzie 

pokarmowym, ostro przyprawione 
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 przy spadku odporności zabrania się spożywania produktów i potraw surowych (owoce, 

warzywa, jogurty). 

 

Przykładowy jadłospis na jeden dzień: 

 I Śniadanie 

 1 opakowanie (200 g) serka wiejskiego typu grani 

 2 kromki chleba żytniego na zakwasie 

 2 świeże pomidory 

 3 łyżeczki świeżej natki pietruszki 

 II Śniadanie 

 1 opakowanie (200 g) jogurtu typu greckiego 

 ¾ szklanki jagód 

 2 orzechy brazylijskie 

 Obiad 

 filet z mintaja (150 g) 

 1 cukinia 

 1 marchewka 

 1 mały seler 

 2 łyżeczki oliwy z oliwek 

 3 łyżki posiekanej natki pietruszki 

 1 szklanka ugotowanej kaszy jęczmiennej 

Warzywa pokroić w paski lub kostkę, rybę posolić i przyprawić ulubionymi przyprawami. Do 

garnka dodać niewielką ilość wody i dusić warzywa pod przykryciem aż do miękkości. Następnie 

dodać pokrojoną w mniejsze kawałki rybę i dusić przez kolejne kilka minut. Na końcu dodać 

dwie łyżki oliwy z oliwek i natkę pietruszki. Danie podawać z ugotowaną kaszą jęczmienną. 

 Podwieczorek 

 1/3 szklanki suchej kaszy jaglanej 

 ¾ szklanki borówki amerykańskiej 

 ½ szklanki mleka kokosowego 

 ½ szklanki wody 

 4 orzechy włoskie 

https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/dlaczego-warto-jesc-pomidory-wlasciwosci-lecznicze-pomidorow-aa-SSQm-eocG-N4af.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/natka-pietruszki-wartosc-odzywcza-uprawa-przechowywanie-przepisy-aa-BB6y-itKa-b1ZE.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/jogurt-ktore-jogurty-sa-najzdrowsze-raport-aa-oo9A-idrZ-5Jrc.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/orzechy-brazylijskie-wlasciwosci-zdrowotne-i-wartosci-odzywcze-aa-NnU9-iPMW-AVVf.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/mintaj-wartosc-odzywcza-i-wlasciwosci-zdrowotne-aa-jdF4-XRbq-2FQg.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/cukinia-wartosci-odzywcze-i-przepisy-na-dania-z-cukinii-aa-qtQf-6RgX-5xmE.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/seler-dostarcza-witamin-ulatwia-odchudzanie-przyspiesza-metabolizm-aa-s53T-iHrM-HaVs.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/kasza-jeczmienna-wartosci-odzywcze-i-wlasciwosci-lecznicze-aa-kZ5q-n3i9-cc63.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/kasza-jaglana-wlasciwosci-lecznicze-wartosci-odzywcze-aa-VeyV-VayK-p1sW.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/borowka-amerykanska-wlasciwosci-lecznicze-kalorie-witaminy-aa-6Fj4-BjPq-pnBD.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/mleko-kokosowe-wlasciwosci-i-zastosowanie-przepis-na-domowe-mleko-aa-qDYW-BnRC-jHG4.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/orzechy-wloskie-duzo-kalorii-ale-samo-zdrowie-wlasciwosci-odzywcze-aa-sDrU-BQPG-HfpE.html
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Do garnka wlać mleko kokosowe i wodę. Przepłukać kaszę jaglaną pod bieżąca wodą, następnie 

wsypać ją do garnka z mlekiem kokosowym i wodą. Gotować do miękkości, cały czas mieszając, 

aby kasza się nie przypaliła. Następnie kaszę ostudzić, dodać borówkę amerykańską i posiekane 

orzechy włoskie. 

 Kolacja 

 1 małe awokado 

 2 plastry szynki z indyka 

 1 pomidor 

 1 mały ogórek szklarniowy 

 2 kromki chleba żytniego na zakwasie 

 

WNIOSKI 

1. Za pomocą arkusza do zbierania danych o pacjencie rozpoznano i opracowano 

indywidualne problemy pielęgnacyjne pacjentki u której rozpoznano raka jajnika, 

będącej po zabiegu operacyjnym, poddanej chemioterapii. Wśród problemów 

pielęgnacyjnych znalazły się zarówno te dotyczące sfery biologicznej, psychicznej, jak i 

społecznej. Jednak najbardziej dotkliwe były te dotyczące problemów fizycznych takich 

jak: ból rany operacyjnej, uporczywe nudności i wymioty oraz brak apetytu związane z 

działaniem niepożądanym chemioterapii. 

2. Działania pielęgniarskie miały na celu złagodzić objawy, zapobiegać powikłaniom oraz 

zdobyć zaufanie pacjentki aby odczuwała jak największy komfort fizyczny jak  

i psychiczny w czasie pobytu w szpitalu. 

3. Przeprowadzona edukacja w zakresie wiedzy pacjentki miała na celu uświadomienie  

chorej na temat możliwości pojawienia się objawów niepożądanych związanych           

z leczeniem, poinformowanie jak radzić sobie z  objawami niepożądanymi oraz              

 o potrzebie zmiany stylu życia. 

4. Przedstawiono wskazówki oraz zalecenia do dalszej samopielęgnacji i samoopieki gdzie 

skupiono się szczególnie na  pielęgnacji rany pooperacyjnej oraz postępowaniu w trakcie 

leczenia chemioterapią. 

 

 

https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/awokado-wlasciwosci-i-wartosci-odzywcze-aa-dtAN-jZKa-94be.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/indyk-mieso-ktore-polecaja-dietetycy-wartosci-odzywcze-indyka-aa-NYNt-BQ2E-TxhG.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/ogorek-wlasciwosci-odzywcze-jakie-witaminy-ma-ogorek-aa-En8m-YgFB-ceA7.html
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Wstęp  

WSTĘP 

Dyskopatia jest poważnym problem społecznym, oraz ekonomicznym. Głównie  dotyczy 

osób w wieku produkcyjnym, które zazwyczaj czasowo bądź trwale są niezdolni do pracy, lub  

jest zmuszona do zmiany pracy bądź rezygnacji z wykonywania zawodu i przejścia na rentę  [1]. 

Ponadto schorzenie to ogranicza wydolność ruchową, zazwyczaj trwa latami, a co za tym idzie, 

generuje wysokie koszty, zniechęcając ludzi do aktywności. Powoduje także szereg 

dodatkowych dolegliwości takich jak depresja czy lekozależność a w konsekwencji wpływa na 

obniżenie jakości życia [2]. 

Schorzenie to jest  powszechnie występujące  dotyczące dużej ilości populacji, jest też ściśle 

związana ze współczesną cywilizacją i współczesnym trybem życia. Czas, który spędzamy w pracy 

przy biurku, a później  w domu najczęściej  w pozycji siedzącej lub leżącej  sprawia , że zaczynamy 

odczuwać coraz bardziej dotkliwe napięcia  przeciążenie i dolegliwości bólowe kręgosłupa 

predysponują  do powstania dyskopatii. Szacuje się, że połowa Polaków narzeka na bóle pleców                   

i inne dolegliwości związane z kręgosłupem. Niepokojąco wzrasta liczba młodych osób skarżących 

się na bóle i dyskomfort ze strony kręgosłupa [3]. 

Badania dowodzą że około 95 % dyskopatii jest umiejscowione na poziomie kręgów 

lędźwiowych. Zwykle 60-90% uskarża się okresowo na bóle kręgosłupa  u 1% pacjentów z ostrym 

bólem występują objawy korzeniowe. W niewielkim procencie przypadków przyczyną dolegliwości 

bólowych są zakażenia, nowotwory ,lub zapalenia stawów kręgosłupa. W międzynarodowych 

badaniach dotyczących epidemiologii bólów kręgosłupa wskazuje się na współczynniki 

rozpowszechnienia tych dolegliwości w populacji osób dorosłych na poziomie 15-30%, gdzie 

rozpowszechnienie jednomiesięczne waha się od 19 do 43% [1,4].   

       Według innych danych ok. ¾ populacji cierpi przynajmniej raz w ciągu życia z powodu 

bólu kręgosłupa. W krajach wysoko rozwiniętych bóle dolnego odcinka kręgosłupa dotykają 50-

85% populacji  U ok. 25-60% chorych ból ten przybiera postać przewlekłą  [5].                                    
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W Europie szacuje się, że ból kręgosłupa występuje u 25-43% osób.  Natomiast w Polsce na ból 

kręgosłupa przynajmniej raz w życiu skarży się ok. 70% populacji, a ból w dolnym odcinku 

kręgosłupa odczuwa 44% Polaków Promieniowanie wzdłuż kończyn dolnych towarzyszy                     

25-57% wszystkich bólów L-S. Szacuje się że najczęściej spotykaną chorobą kręgosłupa                      

z uszkodzeniem struktur układu nerwowego jest dyskopatia [5, 6]. 

Na podstawie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opracowano raport pt. „Zdolni 

do pracy”, z którego wynika, że jako powód zwolnienia z pracy, około 51% pracowników                    

w naszym kraju podało ból odcinka szyjnego kręgosłupa, 34% uskarżało się na ból dolnego 

odcinka, a 18% podało ból kręgosłupa piersiowego. Co prawda wyniki badań opracowane przez 

ZUS należy zawsze  skorygować w oparciu o bezpośrednie dane kliniczne (ze szpitali, 

przychodni i innych ośrodków leczniczych) z uwagi na możliwość symulowania przez 

niektórych chorych chcących uzyskać zwolnienie lekarskie, ale i tak są to statystyki niepokojące. 

Co gorsza, statystyczny wiek Polaka zgłaszającego się do lekarza z powodu dolegliwości 

kręgosłupa systematycznie się obniża i dotyczy często pacjentów bardzo młodych, a coraz 

częściej także dzieci i młodzieży [7]. 

Pierwsze wzmianki dotyczące bólów dolnego odcinka kręgosłupa pojawiają się                        

w antycznej Grecji. Hipokrates opisuje ból w okolicy biodra i uda, mogący promieniować aż do 

stopy i nazywa go rwą kulszową [cyt. za 8]. Pierwszy podręcznik dotyczący rwy kulszowej                 

w 1764 roku napisał Domenico Cotugno, w której opisał rwę jako odrębną jednostkę chorobową 

i rozróżnił zespoły bólowe dolnego odcinka kręgosłupa od bólu pochodzącego z uszkodzenia 

nerwów. W XIX w. uznano, że rwa kulszowa powodowana jest przez szereg różnych chorób 

reumatycznych powiązanych ze stanem zapalnym nerwu kulszowego [8]. Obecny stan wiedzy 

pozwala na podział zespołów bólowych  na bólu o charakterze korzeniowym – spowodowane 

przez stan zapalny nerwu kulszowego oraz te o charakterze rzekomo-korzeniowym będące 

wynikiem patologii w obrębie stawów krzyżowo-biodrowych, stawów międzywyrostkowych czy 

stawów biodrowych [9]. 

Zespoły bólowe kręgosłupa są to okresowe lub długotrwałe bóle najczęściej  w okolicy 

lędźwiowo-krzyżowej, którym może ale nie musi towarzyszyć promieniowanie bólu do jednej 

lub obydwu kończyn. Ból  może mieć charakter tępy i rozlany, ale może być także „świdrujący”, 

„przeszywający”, wywołujący uczucie pieczenia czy kłucia [4, 10]. 
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Wśród czynników środowiskowych na pierwsze miejsce wysuwa się rodzaj obciążeń 

fizycznych w miejscu pracy, wymuszona pracą pozycja oraz sposób spędzania wolnego czasu. 

Chorzy w 80% przypadków przypisują wystąpienie dolegliwości w kręgosłupie pracy 

zawodowej. Praca fizyczna w opinii chorych jest przyczyną bólu w 86% przypadków, a zła 

postawa w pracy w 33% [11]. Pogląd ten jest tak ugruntowany w powszechnej świadomości 

chorych, że przypisują oni pracy zawodowej wywołanie dolegliwości, nawet gdy pojawiają się 

one po jej zakończeniu. Czynnikiem ryzyka wystąpienia bólów jest praca wymagająca:  

podnoszenia z podłoża dużych ciężarów w pozycji skrętnej,  gwałtownych ruchów zgięcia                    

i skrętu. Osoby długotrwale pracujące w pozycji siedzącej często zgłaszają dolegliwości                      

w obrębie kręgosłupa L-S. Głównym czynnikiem psychospołecznym związanym                                  

z występowaniem bólu kręgosłupa jest stres związany z miejscem pracy i brak satysfakcji 

zawodowej. Zaobserwowano, że osoby niezadowolone z warunków pracy i skarżące się na duży 

stres z nią związany częściej korzystają z pomocy lekarza i częściej orzeka się u nich 

niezdolność do pracy z powodu bólu kręgosłupa [5, 12]. 

       Tematem pracy są przyczyny bólów kręgosłupa, a więc czynniki patogenne powstałe na 

skutek zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych, oraz zmian układu kostnego kanału kręgowego 

Przewlekły zespół bólowy kręgosłupa jest złożonym problemem medycznym, na który składać 

się mogą  nie tylko zmiany zwyrodnieniowe i związane z nimi anatomiczne zaburzenia, ale 

również czynniki psychologiczne i socjalne. Mechaniczna zmiana chorobowa w obrębie kanału 

kręgowego lub trzonów kręgów może być jedynie częścią problemu chorego, na który mogą 

mieć  wpływ również kwestie obniżonej jakości życia, problemy emocjonalne, nadużywanie 

leków i używek, depresja i lęk, potęgowane przez przewlekłe dolegliwości bólowe [12, 13]. 

Postępowanie lecznicze w tych przypadkach zależy głównie od prawidłowego dokładnego                    

i właściwego rozpoznania. Skala problemu jest bardzo duża i rosnąca z każdym rokiem na tyle, 

że schorzenia kręgosłupa można nazwać plagą naszego wieku dlatego warto się nad nią pochylić 

i bardziej  przyjrzeć  i zgłębić problem. 

      Głównym czynnikiem psychospołecznym związanym z występowaniem bólu kręgosłupa 

jest stres związany z miejscem pracy i brakiem satysfakcji zawodowej. Osoby niezadowolone               

z warunków pracy i narażone  na duży stres z nią związany częściej korzystają z pomocy lekarza 

i częściej orzeka się u nich niezdolność do pracy powodu bólu kręgosłupa Styl życia, który 
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charakteryzuje się niską aktywnością fizyczną, długotrwałym stresem, ale również otyłość                     

i nikotynizm wpływają na pojawienie się choroby dyskowej. 

Stres ma duży wpływ na postawę ciała. Z obciążeniem psychicznym związane jest 

zwiększenie napięcia głównie mięśni posturalnych, które mają wówczas tendencje do skracania 

się, doprowadzając do kolejnych zaburzeń biomechanicznych. W wyniku reakcji na stres  

dochodzi do zmian w narządzie ruchu, a te określane są jako psychogenność zaburzeń narządu 

ruchu [2, 14]. Pozycja ciała  wymuszona rodzajem pracy ma duży wpływ na przeciążenia 

naszych mięśni oraz na zmiany strukturalne naszego kręgosłupa. Wielogodzinna praca                         

w nieergonomicznej, asymetrycznej dla kręgosłupa pozycji  powoduje jego przeciążenie. Do 

przyczyn tej choroby zalicza się także nieprawidłową eksploatację kręgosłupa  niewłaściwy 

sposób podnoszenia i dźwigania ciężarów w związku z wykonywaniem ciężkiej pracy fizycznej 

[15]. Znaczenie mają tu szczególnie wybrane czynniki zawodowe, takie jak: wibracja, 

prowadzenie pojazdów mechanicznych przez długi okres oraz praca biurowa wymagająca 

pozostawania w jednostajnej, wymuszonej pozycji. Dla przykładu, długotrwałe siedzenie z 

opuszczoną głową, czy wielokrotne podnoszenie ciężarów powoduje w konsekwencji zmiany 

które będą  skutkowały bólem [4, 16]. Ankieta online (Ergotest.pl) przeprowadzona w 2016 roku 

wykazała, że 31% codziennie odczuwa problemy związane z nieprawidłowo zaprojektowanym 

stanowiskiem pracy z komputerem  których   najczęstszymi są  bóle pleców 72%. Najczęstsze 

błędy popełniane w organizacji stanowiska pracy, które powodują dolegliwości są: zbyt wysokie 

ustawienie monitora, brak regulacji krzesła do wymiarów pracownika, zbyt mało miejsca na nogi 

pod biurkiem, niewłaściwe nawyki pracowników (pochylanie się nad biurkiem  lub  trzymanie 

nóg pod krzesłem), za długi czas pracy w pozycji siedzącej [15, 17]. 

Obserwowany w  dzisiejszych czasach spadek aktywności fizycznej społeczeństwa, który  

ma bardzo istotny wpływ na powstawanie  dyskopatii. Wykonywanie pracy fizycznej nie zwalnia 

z dodatkowej dawki aktywności ruchowej poza godzinami pracy, ponieważ czynności 

wykonywane w pracy  wykorzystują codziennie te same grupy mięśniowe, nie uruchamiając 

pozostałych przez co tracimy  różnorodność ruchową. Natomiast ruch wykonywany w pracy 

często obciążony jest dużym ciężarem zewnętrznym. Rozbudowa struktur układu ruchu oraz 

kształtowanie poszczególnych zdolności motorycznych wymaga dużej dawki urozmaiconej 

aktywności ruchowej każdego dnia [18]. 

 

https://portal.abczdrowie.pl/wplyw-aktywnosci-fizycznej-na-zdrowie
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Choroby metaboliczne mają również duży wpływ na występowanie dolegliwości 

bólowych kręgosłupa oraz dyskopatię są m.in. osteoporoza oraz cukrzyca. Osteoporoza dotyczy 

przede wszystkim kobiety po menopauzie oraz osób starszych. Choroba polega na zmniejszeniu 

gęstości kości, które stają się bardziej narażone na urazy i zwyrodnienie. U osób z osteoporozą 

dochodzi zwykle do pogłębienie poszczególnych krzywizn kręgosłupa oraz obniżenia jego 

wysokości. Dochodzi wówczas do zaburzenia mechaniki kręgosłupa i osłabienia mięśni. 

Czynniki te mają wpływa na zwiększenie sił oddziałujących na kręgosłup. Przyczyniając się do 

występowania dolegliwości bólowych. Natomiast cukrzyca przyspiesza procesy deformacyjne 

elementów kręgosłupa. Znacznymi przyczynami tych procesów są też otyłość oraz nikotynizm. 

Wykazano bardzo dużą  zależności pomiędzy wskaźnikiem masy ciała BMI uzależnieniem od 

nikotyny a zmianami degeneracyjnymi. Udowodnionym jest iż  nikotyna powoduje redukcję 

gęstości pęczków naczyniowych i zwężenie ich średnicy oraz wywołuje zmiany 

zwyrodnieniowe. 

Zdarza się również, że zmiany dyskopatyczne ujawniają  się  po różnego rodzaju urazach. 

Może to mieć miejsce po upadku na plecy, nagłym uderzeniu na skutek wypadku 

samochodowego itp., po którym może dojść do zablokowania stawów kręgosłupa,  gdzie  

najczęściej dochodzi do różnego rodzaju zaburzeń pracy mięśni czy więzadeł [19]. Zaburzenia 

mechaniki kręgosłupa oraz ich objawy powstają  wówczas jako choroba wtórna. Wiąże się to                

z osłabieniem różnych grup mięśniowych, złą stymulacją nerwową czy stanem zapalnym 

stawów. Przykładem możem być tu choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych, gdzie brak 

ruchomości w stawie kompensowany jest w odcinku lędźwiowym. czy pacjentka po operacji 

ginekologicznej, u których nastąpiły  zaburzenia pracy mięśni dna miednicy, które mają wpływ 

na stabilizację kręgosłupa [20]. Wpływ czynników środowiskowych na nasze ciało jest ogromny, 

ale na pewno nie możemy lekceważyć materiału genetycznego, z którym przyszliśmy świat. 

Sylwetka ciała dziecka jest zbliżona, do sylwetki rodziców, co wiąże się z występowaniem 

podobnej budowy poszczególnych odcinków układu ruchu, takich jak np. powiększenie, czy 

zniesienia krzywizn kręgosłupa, co ma znaczenie dla wystąpienia dyskopatii. Czynniki 

genetyczne są też odpowiedzialne za jakość włókien kolagenowych tworzących pierścień 

włóknisty krążka międzykręgowego [21].  

Profilaktyka dyskopatii  
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Dyskopatia jest przyczyną ograniczenia aktywności oraz dużej ilości zwolnień lekarskich 

osób czynnych zawodowo. Należy temu zapobiegać, ograniczając tym samym koszty leczenia. 

Profilaktyka powinna polegać między innymi  na korekcji wad postawy ciała [22]. 

Pielęgniarka odgrywa bardzo ważną rolę w profilaktyce dyskopatii, gdyż realizuje 

funkcje wychowawcze. Wywiera wpływ na  przekonania i postawy prozdrowotne oraz jego 

aktywność, system wartości, poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. Wynikiem 

złej postawy wpływającej zazwyczaj na dolegliwości kręgosłupa są słabo rozwinięte mięśnie 

pleców oraz nieprawidłowe obciążenia kręgosłupa oraz długotrwałe siedzenie lub stanie [23]. 

Najlepszą  formą ćwiczeniową jest chodzenie, które uruchamia stawy u podstawy kręgosłupa 

poprzez ich rytmiczne rootowanie pobudzając głębokie mięśnie stabilizujące. Najlepszym byłby 

codzienny marsz ze stosunkowo zwiększającym się tempem i dystansem marszu. Inną bardzo 

korzystną formą ćwiczeń jest pływanie. Te dwie formy aktywności ruchowej dostosowane do 

stanu i wieku pacjenta będą stanowić bardzo ważną rolę profilaktyczną [18, 24]. 

W profilaktyce dyskopatii bardzo istotna jest również postawa ciała, która powinna być 

wyprostowana. Do siedzenia najlepiej wybierać raczej wysokie krzesła niż głębokie kanapy czy 

fotele. Najwłaściwszym jest siedzenie tak by kolana były poniżej miednicy. Pracując przy biurku 

należy zadbać o odpowiednie przygotowanie stanowiska pracy siadać na krzesłach płaskich                    

i twardych z odpowiednią wysokością tak, aby kąt zgięcia w stawach kolanowych wynosił                    

90 stopni [25, 26]. 

Pracując długo należy robić przerwy, jeśli to możliwe wykonywać czynności obiema 

rękami naprzemiennie [26].  

Po ciężkie przedmioty nie należy się schylać, lecz przykucnąć. Podnosić się powoli. Unikać zbyt 

dużego obuwia, gdyż przytrzymywanie go palcami utrudnia chód i obciąża kręgosłup. Ważne dla kobiet: 

wysokie obcasy tylko wyjątkowo. Unikanie krańcowych zakresów ruchów kręgosłupa, utrzymanie 

kręgosłupa w pozycji pionowej, przedmiot trzymać jak najbliżej siebie, równomiernie obciążać obie 

kończyny górne [15, 27]. 

Bardzo ważny jest właściwy wypoczynek. W tym celu należy zadbać o wygodne miejsce do 

spania. Materac powinien być twardy albo chociaż niezbyt miękki, ale jednocześnie sprężysty. Bardzo 

niekorzystna jest  miękka, duża poduszka. Wstawać z łóżka powinno się stopniowo. Po nocy, gdy 

mięśnie się jeszcze nie rozruszały, kręgosłup nie jest w pełni gotowy do swoich zadań. Warto pamiętać, iż 

pozycja na brzuchu przywraca prawidłowe ustawienie kręgosłupa. Powinno się unikać łóżek 
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zapadających się w środku, materac powinien podpierać kręgosłup i całe ciało. Głowa powinna być 

podparta wraz z szyją w leżeniu na boku kolana jedynie w lekkim zgięciu w stawach biodrowych                       

i kolanowych kręgosłup prosty [25, 28] 

W profilaktyce dyskopatii duże znaczenie ma też zachowanie odpowiedniej masy ciała. Każdy 

dodatkowy kilogram istotnie obciąża kręgosłup i predysponuje do przyspieszenia procesów 

zwyrodnieniowych w krążkach międzykręgowych. Należy tu odróżnić jednak nadmierną masę ciała 

wywołaną nadmiernie rozbudowanym korpusem mięśniowym i otyłość wynikającą z tkanki tłuszczowej. 

Kręgosłup cierpi w obu przypadkach szczególnie, jeśli rozbudowywanie mięśni jest połączone                             

z dźwiganiem ciężarów. Jednak w przypadku mięśni, stanowią one stabilny korpus i przyczyniają się do 

ustabilizowania kręgosłupa. W przypadku nadmiaru tkanki tłuszczowej, więzadła i mięśnie 

przykręgosłupowe są zdecydowanie bardziej wiotkie i kręgosłup nadmiernie obciążony jest bardziej 

podatny na negatywny wpływ nadmiaru masy ciała [29]. 

Najprostszą i najpowszechniej stosowaną metodą oceny stopnia otyłości jest wskaźnik BMI. 

Wskaźnik BMI oblicza się, dzieląc masę ciała w kilogramach przez iloczyn wzrostu wyrażonego                    

w metrach. Ponieważ u osób z nadwagą nacisk na krążki międzykręgowe jest dużo silniejszy, niż u osób 

o prawidłowej masie ciała [19, 29]. 

Przyczyną zmian chorobowych dysków międzykręgowych bardzo często jest niedobór wapnia                

i wody oraz zaburzenia gospodarki węglowodanowej, mineralnej i kwasowo-zasadowej. Niezbędne jest 

dostarczenie do organizmu odpowiedniej ilości witamin: A, B, C, D i soli mineralnych takich jak wapń, 

magnez, krzem, cynk, chrom. Składniki te znajdują się głównie w produktach pochodzenia roślinnego, 

produktach mlecznych i rybach. Warzywa zapobiegają procesowi zwyrodnieniowemu i opóźniają 

starzenie się stawów, dlatego, wskazane jest spożywanie dużej ilości warzyw głównie surowych 

marchewki, kapusty, ogórków, brokułów, pietruszki, buraków. Są one też ważnymi źródłami 

antyoksydantów [28, 30]. Na funkcjonowanie stawów oraz ich lepszą sprawność, ruchomość                              

i elastyczność mają kwasy tłuszczowe omega 3 zawarte głównie w owocach morza oraz oliwie z oliwek, 

oleju lnianym i rzepakowym. Tłuste ryby dostarczają natomiast witaminę D, która działa przeciwzapalnie 

i wspomaga przyswajanie wapnia. Wspomniane oleje, a także orzechy, dostarczają witaminę E, która 

działa przeciwzapalnie. Bardzo istotne jest spożywanie owoców i warzyw zawierających witaminę C. 

Witamina C jest niezbędna do produkcji kolagenu, który bierze udział w budowaniu chrząstki, poprawia 

stan tkanki łącznej i odpowiada za kondycję stawów i ścięgien co ułatwia utrzymanie dobrostanu 

kręgosłupa. Szkodliwa dla całego organizmu, a więc również dla kośćca jest wszelka żywność wysoko 
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przetworzona taka jak fast foody, chipsy, zupy w proszki itp., gdyż zawierają dużo soli, konserwantów i 

substancji chemicznych. Niekorzystne są też niektóre używki. Alkohol, mocna kawa i herbata działają 

niekorzystnie dla stawów i kręgów, ponieważ ograniczają wchłanianie wapnia i białka [30, 31]. 

 

CEL PRACY 

Celem pracy było poznanie przyczyn dyskopatii wśród mieszkańców Podlasia. 

Cel główny wzbogacono o następujące cele szczegółowe: 

1. Analiza wpływu trybu życia na występowanie dyskopatii. 

2. Analiza stosunku respondentów do diagnostyki i leczenia dyskopatii. 

 

MATERIAŁ I METODY 

Badania przeprowadzono w grupie 184 osób, mieszkańców Podlasia, w okresie od stycznia 

do lutego 2020 r.   

Metodą badawczą zastosowaną w pracy był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem 

kwestionariusza ankiety własnego autorstwa. Ankieta zawierała 28 pytań i składała się z 8 pytań 

w części metryczkowej dotyczących danych socjodemograficznych oraz 20 pytań w części 

szczegółowej dotyczących czasu wystąpienia dolegliwości kręgosłupa, ich umiejscowienia, 

nasilenia oraz rodzaju podjętej diagnostyki, stosowanych zabiegów rehabilitacyjnych, wpływu 

codziennych zachowań życiowych na dolegliwości kręgosłupa, a także metod i form 

rehabilitacji.  

Materiał do pracy pozyskano poprzez przeprowadzenie ankiety w sposób elektroniczny, 

zamieszczając kwestionariusz na portalu Facebook oraz w sposób bezpośredniego kontaktu z 

przygodnie napotkanymi respondentami. Drogą elektroniczną uzyskano 107 ankiet, zaś 

pozostałe 78 ankiet zebrano w sposób bezpośredni.  

 

WYNIKI  

Badania sondażowe przeprowadzono na próbie 184 ankietowanych, w której 75,54% 

stanowiły kobiety, mężczyźni zaś 24,46%. 

Najwięcej badanych, bo aż 39% populacji miało między 40 a 50 lat. Drugą pod względem 

liczby lat grupę wiekową stanowiły osoby powyżej 50 roku życia – 35% (Rycina 1). 
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Rycina 1. Wiek badanych 

 

13,74% respondentów posiadało masę ciała w przedziale 84 do 92 kg.  

W kolejnym przedziale wagowym 67-71 kg znajdowało się 12,09% badanych (Rycina 2). 

 

 

Rycina 2. Masa ciała osób biorących udział w badaniu 

Spośród wszystkich przebadanych respondentów 19,57% znajdowało się w przedziale 168 

do 172 cm. W następnym przedziale było 15,76% badanych, którzy mierzyli od 162 do 165 cm 

(Rycina 3). 

 

Rycina 3. Wzrost osób biorących udział w badaniu 



Przyczyny dyskopatii wśród mieszkańców Podlasia 

183 

 

Spośród wszystkich przebadanych osób, najwięcej zamieszkiwało miasta średniej wielkości – 

51,09%, rozumiane jako miejscowość którą zamieszkuje od 40.000 do 100.000 mieszkańców, co 

przedstawia Rycina 4. 

 

Rycina 4. Miejsce zamieszkania respondentów 

 

Uczestnicy badania w 46% posiadają wykształcenie wyższe, natomiast w 32% - średnie, 

co zobrazowano na poniższej Rycinie 5.  

 

 

Rycina 5. Wykształcenie osób biorących udział w badaniu 

 

Osoby biorące udział w badaniu wykonywali różne aktywności zawodowe (Rycina 6). 

29,47% respondentów wskazało jako miejsce zatrudnienia służbę zdrowia, a 17,37% wymieniło, 

że jest pracownikiem umysłowym, zatrudnionym w korporacji. 18,95% podało, że są 

pracownikami fizycznymi. 
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Rycina 6. Rodzaj pracy uczestników badania 

 

Uczestnicy badania zostali poproszeni również o wskazanie rodzaju czynności zawodowych, 

jakie wykonują w miejscu pracy. Najwięcej – 28,25% respondentów określiło, że wykonuje pracę 

fizyczną, a 27,12% dodało, że wykonuje pracę na stojąco, co przedstawia Rycina 7. 

 

 

Rycina 7. Rodzaj czynności wykonywanych przez uczestników badania 
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Przeprowadzone badania wskazują, iż najwięcej badanych respondentów po raz pierwszy 

odczuło dolegliwości kręgosłupa dawniej niż 10 lat temu – 27,47%, 25,82% wskazało, iż było to 

od 2 do 5 lat, zaś 21,43% określiło to na 5 do 10 lat wcześniej. Łącznie ponad 70,00% badanych 

twierdzi, że po raz pierwszy dolegliwości bólowe kręgosłupa wystąpiły przynajmniej od 2-óch 

lat i więcej (Rycina 8).  

 

 

Rycina 8. Kiedy po raz pierwszy odczuł Pan / Pani dolegliwości bólowe kręgosłupa 

 

Uczestnicy badania wskazujący na dolegliwości bólowe kręgosłupa, w 46,04% 

respondentów umiejscowili ból w odcinku lędźwiowym. Natomiast 24,75% badanych wskazało 

na odcinek szyjny. Najmniej zaś na odcinek piersiowy – 4,95%. W ujęciu graficznym 

odpowiedzi przedstawia kolejna Rycina 9. 

  

 

Rycina 9. Którego odcinka kręgosłupa dotyczą dolegliwości 
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Na pytanie o to jak silny jest ból wynikający z dolegliwości kręgosłupa 45,65% badanych 

określiło go jako umiarkowany, 32,24% - jako silny, 8,70% - jako bardzo silny, natomiast 10,33% jako 

lekki. Łącznie ponad 77,00% wskazuje, że jest to ból silny i bardzo silny – co może sprawiać duże 

trudności uczestnikom badania, w codziennym życiu, w tym w pracy zawodowej. Powyższe 

przedstawiono graficznie na Rycinie 10. 

 

 

Rycina 10. Jak silny jest ból spowodowany dolegliwościami kręgosłupa 

 

Kolejne pytanie ankietowe dotyczyło określenia konkretnego rodzaju dolegliwości.  

W pytaniu można było podać kilka odpowiedzi (Rycina 11). Najwięcej badanych wskazało na 

odpowiedź bardzo ogólną – po prostu ból kręgosłupa (30,57%). Druga pod względem wielkości, 

liczba odpowiedzi podawała, że dolegliwości kręgosłupa powodują bóle kończyn (15,03%), 

natomiast trzecia (10,88%) – mrowienie przy jednoczesnym bólu kończy oraz bólu kręgosłupa. 

Pozostałe odpowiedzi wskazują na łączne bóle i kręgosłupa, i kończyn,  

i mrowienie, i zaburzenia czucia, bóle głowy oraz opadanie stopy. Tak szeroki wachlarz 

odpowiedzi może świadczyć o tym, że ankietowani nie potrafią umiejscowić bólu i w swoim 

subiektywnym odczuciu wskazują na różne obszary ludzkiego ciała, podczas gdy przyczyna 

umiejscowiona jest w jednym miejscu (kręgosłup), a ból promieniuje na skutek unerwienia.      
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Rycina 11. Jakie dolegliwości występują u Pana / Pani 
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Uczestników badania zapytano również o diagnostykę. 81% procent respondentów potwierdziło, 

że podjęło się rozpoznania choroby, ale aż 18%, że nie, co przedstawia poniższa Rycina 12.  

 

 

Rycina 12. Czy podjął Pan / Pani diagnostykę 

 

Uzupełnieniem powyższego pytania jest pytanie o rodzaje badań wykonywanych w ramach 

diagnostyki, co prezentuje poniższa Rycina 13. Było pytanie wielokrotnego wyboru. Wśród osób 

ankietowanych najbardziej „popularnym” badaniem diagnostycznym było badanie rtg (22,77% 

odpowiedzi). Na badanie wyłącznie rezonansem magnetycznym wskazało 11,39% badanych. Z kolei 

uczestnictwo w kilku rodzajach badań wskazało: rtg i rezonans magnetyczny – 12,87%; rtg, rezonans 

magnetyczny i badania neurologiczne – 11,39%. Łącznie z innymi badaniami rtg było najbardziej 

popularnym badaniem i wzięło w nim udział aż 47,03% ankietowanych.  
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Rycina 13. Jakie badania były wykonywane 

 

W kolejnym pytaniu respondenci poproszeni zostali o udzielenie odpowiedzi, czy w trakcie 

diagnostyki, rozpoznano schorzenie kręgosłupa. Badani mieli wskazać jedną lub kilka konkretnych 

schorzeń (pytanie wielokrotnego wyboru). Najwięcej ankietowanych (16,08%) wskazało, że podczas 

diagnozy rozpoznano u nich zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa. Drugą pod względem liczebności 

grupą wskazywanych schorzeń była dyskopatia – 15,58%. Ankietowani wskazali także, iż trakcie 

diagnozy stwierdzono u nich łącznie i zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i dyskopatię. Takiego wyboru 

dokonało 12,06% uczestników badania. Poza tymi wiodącymi liczebnie odpowiedziami, ankietowani 

wskazywali także na inne schorzenia: skrzywienie kręgosłupa, rwa kulszowa na tle zmian kręgosłupa, 

osteoporoza czy ostry zespół b-k. Powyższe pokazuje wielość chorób kręgosłupa oraz to jak czasami 

trudne jest ich jednoznaczne zdiagnozowanie, mimo stosowania nowoczesnych metod i urządzeń 

medycznych. Tym niemniej podkreślić należy, w kontekście tematu niniejszej pracy, iż dyskopatia w 

badanej populacji występuje w czołówce wskazań – jako samodzielna jednostka chorobowa – oraz 

bardzo często jako choroba współistniejąca (Rycina 14). 
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Rycina 14. Czy zdiagnozowano schorzenie kręgosłupa 

 

Następne pytanie ankietowe dotyczyło stosowania zabiegów rehabilitacyjnych, co 

przedstawia poniższa Rycina 15. 52% respondentów potwierdziło, że po zdiagnozowaniu 

stosowało zabiegi rehabilitacyjne wielokrotnie, 14% badanych że tylko raz (łącznie 66%), a 7% 

badanych wskazało, że dopiero będzie stosować. Aż 25% odpowiedziało, że nie stosowało 

żadnych zabiegów rehabilitacyjnych. Jest to stosunkowo duży wskaźnik, którego interpretacja 

wymaga dalszych, szczegółowych badań. Na pewno dużą role w braku zabiegów 

rehabilitacyjnych odgrywa indywidualne podejście pacjenta do bólu spowodowanego chorobą 

kręgosłupa. Im jest to ból mniej uciążliwy, umożliwiający codzienne funkcjonowanie, tym 

mniejsza determinacja chorego do rehabilitacji. 
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Rycina 15. Czy stosowane były zabiegi rehabilitacyjne 

 

W przeprowadzonym na potrzeby pisania niniejszej pracy sondażu diagnostycznym 15,76% 

respondentów wskazuje, że przeprowadzone zabiegi rehabilitacyjne zdecydowanie pomogły                         

w poprawie stanu zdrowia. 46,74% twierdzi, że pomogły ale na krótko. 11,41% wskazuje, że nie 

odczuło zmiany a 4,35% badanych podało, że dolegliwości wręcz nasiliły się. Jak wynika z tych badań 

rehabilitacja poprawiła stan zdrowia łącznie dla 62,50% ankietowanych. Wskaźnik „niezadowolonych” 

ze skutków rehabilitacji, kształtuje się na poziomie 4,35% (Rycina 16). 

 

 

Rycina 16.Czy zabiegi rehabilitacyjne okazały się pomocne 

 

Na pytanie czy w rodzinie występowały choroby kręgosłupa, 47,62% badanych udzieliło 

odpowiedzi przeczącej.  Natomiast 17,46% ankietowanych wskazało, że wśród członków najbliższej 

rodziny również występowały choroby kręgosłupa (Rycina 17). 
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Rycina 17. Czy w rodzinie występowały schorzenia kręgosłupa 

 

Choroby kręgosłupa powodują powstanie bólu, z którym pacjenci w życiu codziennym różnie 

sobie radzą. Pytanie o sposoby reakcji w warunkach domowych na ból spowodowany chorobami 

kręgosłupa zadano również uczestnikom badania. 38,43% respondentów przyznało, że korzysta                   

z terapii farmakologicznej przyjmując leki przeciwbólowe. 27,78% badanych, zachowuje się                       

w sposób pasywny i przyjmuje pozycję, w której ból nie jest odczuwalny lub się zmniejsza. 24,54% 

ankietowanych wykonuje ćwiczenia na kręgosłup, a 1,39% stara się być w ruchu. Odpowiedzi                    

w ujęciu graficznym przedstawia poniższa Rycina 18. 

 

Rycina 18. Jak radzi sobie Pan / Pani z bólem w warunkach domowych 
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Rodzaj wypoczynku również wpływa na nasz kręgosłup oraz leczenie ewentualnych jego 

schorzeń. Niektóre aktywności (hobby) pozytywnie oddziałują na kręgosłup inne mniej.  

W związku z tym uczestnikom badania zadano pytanie o ta sferę życia. Odpowiedzi przedstawia 

poniższa Rycina 19. Najwięcej ankietowanych (18,97%) wskazało, że wypoczywa a sposób aktywny 

chodząc na długie spacery. Druga grupa badanych, pod względem wielkości – 15,86%, odpoczywa 

oglądając telewizję, a trzecia 11,03% – jeździ rowerem. Podsumowując wszystkie deklarowane 

formy wypoczynku, można je podzielić, tak jak poprzednio, na aktywne (fizyczne), z których 

korzysta 61,72% badanych oraz pasywne (oglądanie telewizji, korzystania z komputera, czytanie 

książek, słuchanie muzyki), z których korzysta 38,28% wszystkich respondentów. Przy leczeniu 

chorób kręgosłupa wskazana jest wskazana jest odpowiednia, pod nadzorem specjalisty rehabilitanta, 

aktywność fizyczna, ponieważ to ona może przynieść właściwe oczekiwane skutki lecznicze. 

 

 

Rycina 19. Rodzaj wypoczynku 

 

Choroby kręgosłupa przyczyniają się do powstania bólu w różnym horyzoncie czasu                   

i z różnym natężeniem, utrudniając wykonywanie podstawowych codziennych czynności 

życiowych, takich jak np.: chodzenie – rozumiane jako przemieszczanie się.  

W przeprowadzonym na potrzeby pisania pracy magisterskiej sondażu diagnostycznym, 

ankietowani zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie, nie czy, a w jakim stopniu 

ból kręgosłupa utrudnia im chodzenie (Rycina 20). 48,15% respondentów wskazało, że pomimo 

choroby może chodzić swobodnie, 35,45% ankietowanych podało, że ból podczas chodzenia 
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nasila się, 10,58% odpowiedziało, że ból uniemożliwia im pokonywanie większych dystansów 

niż 1,5 km, 1,59% wskazało, że ból uniemożliwia im pokonywanie większych dystansów niż                      

700 m, a 2,12% ankietowanych wskazało, że przez większą część dnia przebywają w łóżku lub          

w pozycji siedzącej. 

 

 

Rycina 20. W jakim stopniu ból kręgosłupa utrudnia Panu / Pani chodzenie 

 

Wpływ na kondycję kręgosłupa w dużym stopniu ma masa ciała, którego zbyt duża waga 

może obciążać nadmiernie nasz kręgosłup. Dlatego też istotne jest właściwe odżywianie się,                 

w tym liczba spożywanych posiłków. Osoby objęte przedmiotowym sondażem diagnostycznym 

najczęściej wskazywali, że spożywają 4-5 posiłków dziennie – 39,89% respondentów                 

(Rycina 21). 26,78% ankietowanych podało, że spożywa 3 posiłki dziennie. Z kolei mniej niż                

3 posiłki dziennie spożywa 13,11% badanych a więcej niż 3 posiłki dziennie (bez określenia 

górnego limitu) – 17,49% respondentów. Liczba posiłków nie przesądza o ich kaloryczności, 

aczkolwiek zasady zdrowego odżywiania zalecają spożywanie większej liczby posiłków                           

w mniejszych jednorazowo porcjach – co wydaję się być przestrzegane przez osoby biorące 

udział w badaniu – ponieważ łącznie 57,38% ankietowanych spożywa powyżej 3-4-5 i więcej, 

posiłków dziennie. 
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Rycina 21. Ile posiłków Pan / Pani spożywa dziennie 

 

Kolejna Rycina 22 przedstawia związek sytuacji stresogennych z bólem kręgosłupa.                

Na 184 badanych tylko 2 nie udzieliło odpowiedzi na pytanie dotyczące długości bólu kręgosłupa 

(w sensie czasu trwania). 182 badanych, czyli 98,91% całej sondażowej populacji cierpi                        

z powodu bólu kręgosłupa, z czego 75,41% ankietowanych narażonych jest w trakcie dnia bardzo 

często na sytuacje stresogenne, w tym 21,86% respondentów wskazało na to narażenie na kilka 

razy w tygodniu. 

 

 

Rycina 22. Czy w trakcie dnia jest Pan / Pani narażony (a) na czynniki / sytuacje 

stresogenne 
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Choroby kręgosłupa wpływają również na aktywność zawodową. Powszechnie 

wiadomym jest, że przy chorym kręgosłupie można w ograniczony sposób być aktywnym na 

rynku pracy, a już aktywni zawodowo są mniej efektywni, o czym już wcześniej wspomniano. 

Uczestnicy sondażu diagnostycznego poproszeni zostali o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy 

jak ich działalność zawodowa wpływa na dolegliwości kręgosłupa. 39,67% badanych 

potwierdziło, że taka aktywność powoduje znaczne dolegliwości bólowe, 36,41% powoduje 

nieznaczne dolegliwości bólowe, a 14,67% nie powoduje zwiększonych dolegliwości bólowych. 

Dla 4,35% badanych choroba kręgosłupa poważnie ogranicza pracę zawodową, do tego stopnia, 

iż zmuszony był do zmiany stanowiska pracy i / lub zmiany wymiaru czasu pracy. Powyższe 

zobrazowane zostało na kolejnej Rycinie 23. 

Dolegliwości kręgosłupa potrafią być bardzo uciążliwe. Ból oraz ograniczona ruchomość 

istotnie utrudniają wykonywanie obowiązków zawodowych. Potrzeba częstych wizyt u lekarza 

oraz poddawanie się systematycznej rehabilitacji powoduje, że pracownik zmuszony jest do 

częstej absencji w pracy. Nieobecność zatrudnionego przekłada się wprost na niepełne 

wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa. Dla pracownika, zwolnienie lekarskie oznacza 

najczęściej niższe wynagrodzenie.    

 

 

Rycina 23. Jak Pana / Pani aktywność zawodowa wpływa na dolegliwości kręgosłupa 

 

Tak jak choroby kręgosłupa wpływają na pracę zawodową, tak też oddziałują na nasze życie 

codzienne (Rycina 24). 43,32% badanych wskazuje, że niektóre czynności codzienne nasilają ból ale 

ankietowany funkcjonuje normalnie bez niczyjej pomocy. 27,81% respondentów odpowiedziało, że 

odczuwa ból podczas codziennych czynności i wykonuje je wolniej oraz ostrożniej. Natomiast 19,79% 

badanych wskazuje, że codzienne czynności nie nasilają bólu dlatego są całkowicie samodzielni.  
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Rycina 24. Jaki jest wpływ dolegliwości bólowych na wykonywanie codziennych czynności 

 

Większość badanych nie wskazuje bólu z powodu choroby kręgosłupa, jako przyczynę                 

w śnie. Stoi to w sprzeczności z ogólnym rozumieniem istoty bólu jako cierpienia, który 

przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu, w tym w zasypianiu i we śnie. 34,78% badanych 

wskazuje, że nie odczuwa bólu podczas snu, a 41,85% ankietowanych podaje, że odczuwa ból                   

w łóżku, który jednak nie przeszkadza mu w zaśnięciu. 14,67% respondentów z powodu bólu nie 

przesypia ¼ nocy, a 4,35% badanych z powodu bólu nie przesypia ½ nocy. Dla 3,26% badanych 

ból uniemożliwia zaśnięcie (Rycina 25). 

 

 

Rycina 25. W jakim stopniu ból kręgosłupa utrudnia Panu / Pani sen 
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Jak wcześniej wspomniano choroby kręgosłupa, mają wpływ na naszą sytuację zawodową, w tym na 

absencję w pracy. W przeprowadzonym sondażu, ankietowanych zapytano także o to czy często korzystają ze 

zwolnienia lekarskiego z powyższego tytułu. Odpowiedzi przedstawia poniższa Rycina 26. Większość 

badanych, bo aż 54,35% odpowiedziało, że nigdy nie korzystało ze zwolnienia lekarskiego               

z powodu bólu kręgosłupa. 29,89% ankietowanych korzysta ze zwolnienia raz w roku, 9,24% 

respondentów kilka razy w roku, a 4,35% badanych jest na zwolnieniu lekarskim długotrwałym 

lub rencie z powodu choroby kręgosłupa. 

 

 

Rycina 26. Czy często korzysta Pan / Pani ze zwolnienia lekarskiego związanego z bólem 

kręgosłupa 

 

22,28% ankietowanych informacje ba temat bólów kręgosłupa czerpało od personelu 

medycznego. 19,17% badanych podało, że czerpie wiedzę na temat choroby z Internetu,                     

a 13,47% wskazało jednocześnie Internet oraz personel medyczny. Pozostali ankietowani 

wskazywali na media (radio, telewizja), ulotki bądź broszury. Szczegóły przedstawiono na 

poniższej Rycinie 27. 
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Rycina 27. Skąd czerpie Pan / Pani informacje na temat dyskopatii 

 

DYSKUSJA  

Pojęcie dyskopatii obejmuje szerokie spektrum objawów i zmian patologicznych 

powodujących charakterystyczne objawy kliniczne wśród których dominują dolegliwości 

bólowe. Prof. dr hab. Jerzy Walecki  konsultant krajowy w dziedzinie radiologii i diagnostyki 

obrazowej w literaturze przedmiotu [32] stwierdza, że w 60% dyskopatia dotyczy odcinka 
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lędźwiowego oraz dowodzi, iż zwykle 60-90% pacjentów uskarża się okresowo na bóle 

kręgosłupa u 1% pacjentów z ostrym bólem występują objawy korzeniowe. W niewielkim 

procencie przypadków przyczyną dolegliwości bólowych są zakażenia, nowotwory lub zapalenia 

stawów kręgosłupa, co potwierdziło się również w badaniach własnych. Uczestnicy badania 

wskazujący na dolegliwości bólowe kręgosłupa, w 46,04% respondentów umiejscowili ból                

w odcinku lędźwiowym. Natomiast 24,75% badanych wskazało na odcinek szyjny. Najmniej zaś 

na odcinek piersiowy – 4,95%.Na pytanie o to jak silny jest ból wynikający z dolegliwości 

kręgosłupa, 45,65% badanych określa go jako umiarkowany, 32,24% – jako silny, 8,70% – jako 

bardzo silny, natomiast 10,33% jako lekki. Łącznie ponad 77,00% wskazuje, że jest to ból silny              

i bardzo silny – co może sprawiać duże trudności uczestnikom badania, w codziennym życiu,               

w tym w pracy zawodowej. Według innych danych ok. ¾ populacji cierpi przynajmniej raz                      

w ciągu życia z powodu bólu kręgosłupa. W krajach wysoko rozwiniętych bóle dolnego odcinka 

kręgosłupa dotykają 50-85% populacji. U ok. 25-60% chorych ból ten przybiera postać 

przewlekłą na podstawie na co wskazuje wielu autorów literatury przedmiotu [1, 5, 14]. 

Lisiński podaje, że do przeciążeń struktur kręgosłupa może prowadzić zarówno, praca 

fizyczna, jak i długotrwałe przyjmowanie pozycji siedzącej w pracy  [33]. Należy podkreślić, że 

osoby długotrwale pracujące w pozycji siedzącej bardzo często zgłaszają dolegliwości w obrębie 

kręgosłupa L-S [14, 15, 21, 26]. Uczestnicy sondażu diagnostycznego poproszeni zostali                      

o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy i jak ich działalność zawodowa wpływa na dolegliwości 

kręgosłupa. 39,67% badanych potwierdziło, że taka aktywność powoduje znaczne dolegliwości 

bólowe, 36,41% powoduje nieznaczne dolegliwości bólowe, a 14,67% nie powoduje 

zwiększonych dolegliwości bólowych. Dla 4,35% badanych choroba kręgosłupa poważnie 

ogranicza pracę zawodową, do tego stopnia, iż zmuszony był do zmiany stanowiska pracy i / lub 

zmiany wymiaru czasu pracy. Przekłada się to także na ich niższą wydajność zawodową, z jednej 

strony, a z drugiej na wyższe koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, w których są zatrudnieni, 

przyczyniając się do generowania strat ekonomicznych. W całym społeczeństwie na te straty 

składają się m.in. koszty ograniczonej wydajności, koszty absencji i koszty wcześniejszego 

przechodzenia na emeryturę lub rentę. 

Głównym czynnikiem psychospołecznym związanym z występowaniem bólu kręgosłupa 

jest stres związany z miejscem pracy i brak satysfakcji zawodowej, co wynika z literatury 

przedmiotu [8, 10, 17, 22, 26] oraz pracy badawczej autora. Wykazano, iż 182 badanych, czyli 
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98,91% całej sondażowej populacji cierpi z powodu bólu kręgosłupa, z czego 75,41% 

ankietowanych narażonych jest w trakcie dnia bardzo często na sytuacje stresogenne, w tym 

21,86% respondentów wskazało na to narażenie na kilka razy w tygodniu. 

W większości doniesień obserwuje się związek pomiędzy wysokim BMI, a przewlekłymi 

bólami kręgosłupa  Zauważono, że wzrost BMI wpływa na większe prawdopodobieństwo 

wystąpienia bólów kręgosłupa o podłożu rzekomo korzeniowym  im wyższa masa ciała, tym 

wyższe obciążenie dla kręgosłupa i tym wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia dolegliwości 

kręgosłupa. Może to sprawiać duże trudności pacjentom, w codziennym życiu, w tym w pracy 

zawodowej [29, 33]. W przeprowadzonym badaniu z punktu widzenia masy ciała i wzrostu, 

odpowiednio najwyższe wartości przyjmowały grupy o wadze 84-92 kg (13,74% badanych), przy 

wzroście 168-172 cm (19,57% ankietowanych). Współcześnie, choroby kręgosłupa mają swoje 

konsekwencje zarówno indywidualne, jak i społeczne, medyczne, jak i ekonomiczne oraz 

psychiczne, jak i psychologiczne Występowanie dolegliwości bólowych dolnego odcinka 

kręgosłupa zgodnie z danymi z piśmiennictwa, ma znaczący wpływ na obniżenie jakości życia 

ponieważ nie  są to choroby dnia, tygodnia czy miesiąca. Jak pokazują przeprowadzone badania 

są to choroby raczej długoterminowe i przewlekłe co do których istnienia nie zawsze mamy 

świadomość szczególnie w początkowej fazie [33]. Choroby kręgosłupa mogą rozwijać się 

powoli i nie dawać jednoznacznych i natychmiastowych ostrych objawów bólowych. 

Różne rodzaje dolegliwości kręgosłupa wynikają również z trudności w umiejscowieniu 

bólu przez pacjentów który w swoim subiektywnym odczuciu wskazują na różne obszary 

ludzkiego ciała, podczas gdy przyczyna umiejscowiona jest w jednym miejscu czyli kręgosłupie, 

a ból promieniuje na skutek ucisku rdzeniowego od którego zależy umiejscowienie bólu, co 

potwierdza badanie ankietowe. Najwięcej badanych wskazało na odpowiedź bardzo ogólną – po 

prostu ból kręgosłupa (30,57%). Druga pod względem wielkości, liczba odpowiedzi podawała, że 

dolegliwości kręgosłupa powodują bóle kończyn (15,03%), natomiast trzecia (10,88%) 

odczuwało mrowienie przy jednoczesnym bólu kończy oraz bólu kręgosłupa. Pozostałe 

odpowiedzi wskazują na łączne bóle i kręgosłupa, i kończyn, i mrowienie, i zaburzenia czucia, 

bóle głowy oraz opadanie stopy. Tak szeroki wachlarz odpowiedzi może świadczyć o tym, że 

ankietowani często mają trudności  z umiejscowieniem bólu i że ma on charakter promieniujący 

jak opisano w literaturze [34]. Szczególnego znaczenia w takim przypadku nabiera odpowiednia 

diagnostyka. W przeprowadzonej ankiecie 81% procent respondentów potwierdziło, że podjęło się 
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rozpoznania choroby, ale aż 18%, że nie. 

Z racji dostępności  niewielkich kosztów i krótkiego czasu diagnostyki najbardziej 

„popularnym” badaniem diagnostycznym jest badanie rtg oraz w zależności od stadium choroby 

badanie rezonansem magnetycznym co potwierdzili respondenci. Badanie rtg było najbardziej 

popularnym badaniem i wzięło w nim udział aż 47,03% ankietowanych. Na badanie wyłącznie 

rezonansem magnetycznym wykazało 11,39% badanych. Z kolei uczestnictwo w kilku rodzajach 

badań wskazało: rtg i rezonans magnetyczny – 12,87%; rtg, rezonans magnetyczny i badania 

neurologiczne – 11,39%. Potwierdza to fakt, że przy obecnej technice badanie rtg jest jedną                 

z podstawowych diagnostycznych technik medycznych [35] i wykonywane jest jako badanie 

rutynowe i przesiewowe, stąd też wynika tak duża jego popularność w przeprowadzonym 

sondażu diagnostycznym. 

Wśród dolegliwości kręgosłupa, podczas diagnozy, najczęściej rozpoznawane są zmiany 

zwyrodnieniowe kręgosłupa oraz dyskopatia. Poza tymi wiodącymi liczebnie przypadkami, 

diagnozowane są także inne schorzenia: skrzywienie kręgosłupa, rwa kulszowa na tle zmian 

kręgosłupa, czy osteoporoza [5, 12, 33]. Najwięcej ankietowanych (16,08%), wskazało, że 

podczas diagnozy rozpoznano u nich zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa. Drugą pod względem 

liczebności grupą wskazywanych schorzeń była dyskopatia – 15,58%. Ankietowani podawali 

także, iż w trakcie diagnozy stwierdzono u nich łącznie i zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa               

i dyskopatię. Takiego wyboru dokonało 12,06% uczestników badania. Zarówno ankietowani, jak 

i znawcy literatury przedmiotu wskazują, iż  jednoznaczne zdiagnozowanie, mimo stosowania 

nowoczesnych metod i urządzeń medycznych jest sprawą trudną. Tym niemniej podkreślić 

należy, w kontekście tematu niniejszej pracy, iż dyskopatia w badanej populacji występuje w 

czołówce wskazań jako samodzielna jednostka chorobowa oraz bardzo często, jako choroba 

współistniejąca i dotyczy znacznej części populacji  [1, 4, 21, 22, 28, 36]. Dlatego sposoby walki 

z bólem przewlekłym – a bez wątpienia z takim mamy do czynienia w przypadku chorób 

kręgosłupa – powinny mieć na celu przywrócenie pacjentom sprawności, a nie tylko doraźne 

ulżenie im w cierpieniu. W tym znaczeniu istotne jest kształcenie lekarzy i personelu 

medycznego także w dziedzinie leczenia bólu [14, 23, 24]. 

Podstawowym narzędziem medycznym w leczeniu dyskopatii jest rehabilitacja z różnymi 

jej formami i metodami [24, 28]. Na pewno dużą rolę w braku zabiegów rehabilitacyjnych 

odgrywa indywidualne podejście pacjenta do bólu spowodowanego chorobą kręgosłupa.               
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Im jest to ból mniej uciążliwy, umożliwiający codzienne funkcjonowanie, tym mniejsza 

determinacja chorego do rehabilitacji [33]. W przeprowadzonej ankiecie 52% respondentów 

potwierdziło, że po zdiagnozowaniu stosowało zabiegi rehabilitacyjne wielokrotnie, 14% 

badanych, że tylko raz (łącznie 66%), a 7% badanych wskazało, że dopiero będzie stosować,                

a 25% odpowiedziało, że nie stosowało żadnych zabiegów rehabilitacyjnych. W sondażu 

diagnostycznym 16,00% respondentów wskazuje, że przeprowadzone zabiegi rehabilitacyjne 

zdecydowanie pomogły w poprawie stanu zdrowia. 47,00% twierdzi, że pomogły, ale na krótko, 

11,00% wskazuje, że nie odczuło zmiany, a 4,00% badanych podało, że dolegliwości wręcz 

nasiliły się. Jak wynika z tych badań rehabilitacja poprawiła stan zdrowia łącznie dla 63,00% 

ankietowanych. Wskaźnik „niezadowolonych” ze skutków rehabilitacji, kształtuje się na 

poziomie 4,00%. Jak wcześniej wspomniano choroby kręgosłupa powodują powstanie bólu,                     

z którym pacjenci w życiu codziennym różnie sobie radzą. Generalnie zauważa się dwa podejścia 

do radzenia sobie z bólem spowodowanym chorobami kręgosłupa: aktywny rehabilitacja, 

ćwiczenia, bycie w ruchu, spacery oraz pasywny terapia farmakologiczna, przyjmowanie pozycji, 

w której ból nie jest odczuwalny. W badaniu ankietowym 38,43% respondentów przyznało, że 

korzysta z terapii farmakologicznej przyjmując leki przeciwbólowe, które de facto nie leczą 

przyczyny, a jedynie uśmierzają jej skutki. 27,78% badanych, zachowuje się również w sposób 

pasywny i przyjmuje pozycję w której ból nie jest odczuwalny lub się zmniejsza. 24,54% 

ankietowanych wykonuje ćwiczenia na kręgosłup, a 1,39% stara się wykonywać ćwiczenia na 

kręgosłup. Najwięcej ankietowanych (18,97%) wskazało, że wypoczywa, a sposób aktywny 

chodząc na długie spacery. Druga grupa badanych, pod względem wielkości – 15,86%, 

odpoczywa oglądając telewizję, a trzecia 11,03% – jeździ rowerem. Podsumowując wszystkie 

deklarowane formy wypoczynku, można je podzielić, tak jak poprzednio, na aktywne (fizyczne), 

z których korzysta 61,72% badanych oraz pasywne (oglądanie telewizji, korzystania                            

z komputera, czytanie książek, słuchanie muzyki), z których korzysta 38,28% wszystkich 

respondentów. 

Choroby kręgosłupa przyczyniają się do powstania bólu w różnych horyzoncie czasu                   

i z różnym natężeniem, utrudniając wykonywanie podstawowych codziennych czynności 

życiowych, takich jak np.: chodzenie – rozumiane jako przemieszczanie się. Dolegliwości 

kręgosłupa potrafią być bardzo uciążliwe. Ból oraz ograniczona ruchomość istotnie utrudniają 

wykonywanie obowiązków zawodowych. Potrzeba częstych wizyt u lekarza oraz poddawanie się 
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systematycznej rehabilitacji powoduje, że pracownik zmuszony jest do częstej absencji w pracy. 

Nieobecność zatrudnionego przekłada się wprost na niepełne wykorzystanie potencjału 

przedsiębiorstwa. Dla pracownika, zwolnienie lekarskie oznacza najczęściej niższe 

wynagrodzenie [3, 5, 7, 14]. 

Choroby kręgosłupa wpływają na pracę zawodową, ale  też oddziałują na nasze życie 

codzienne, co potwierdzają ankietowani w przeprowadzonym sondażu. 43,32% badanych 

wskazuje, że niektóre czynności codzienne nasilają ból ale ankietowany funkcjonuje normalnie 

bez niczyjej pomocy. 27,81% respondentów odpowiedziało, że odczuwa ból podczas 

codziennych czynności i wykonuje je wolniej i  ostrożniej. Natomiast 19,79% badanych 

wskazuje, że codzienne czynności nie nasilają bólu dlatego są całkowicie samodzielni.                    

Z powyższych odpowiedzi można wyciągnąć wniosek, iż ankietowani w miarę upływu czasu 

choroby „uczą się” żyć z bólem, i radzić sobie z chorobą na różne  sposoby opisane i wynikające 

z badań przeprowadzonych powyżej. Dyskopatia jako schorzenie przewlekłe o dużej 

intensywności bólowej wymaga szeroko pojętej diagnostyki i terapii w której należy uwzględnić 

również aspekty psychologiczne [6, 10, 14]. W przeprowadzonym badaniu ankietowym, 

głównym dostarczycielem informacji na temat dyskopatii był personel medyczny. Na to źródło 

wskazało 22,28% ankietowanych. Istotą ludzkiego jestestwa jest uczenie się, poznawania świata 

który nas otacza i który wpływa na nasze życie. Ten świat to są również nasze choroby, w tym 

choroby kręgosłupa. Naturalne jest zatem, że chcemy je poznać żeby móc im w przyszłości 

zapobiegać i chronić innych ludzi przed ich skutkami. 

 

WNIOSKI 

W toku prowadzonych badań i analizy uzyskanych wyników sformułowano następujące 

wnioski: 

1. Przyczynami dyskopatii wśród respondentów było znaczne obciążenie kręgosłupa, powiązane                   

z pracą fizyczną. Na wystąpienie tej choroby wpływ ma również niewłaściwa masa ciała oraz 

niehigieniczny tryb życia. 

2. Dyskopatia spotyka najczęściej respondentów między 30 a 50 rokiem życia.  

3. Na wystąpienie dyskopatii szczególnie narażone są osoby żyjące w stresie, z uwagi na to, że 

powoduje on wzmożone napięcie mięśniowe. 
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4. Respondenci w większości analizowanych przypadków mieli zdiagnozowaną dyskopatię oraz 

wielokrotnie podejmowali leczenie tego schorzenia. 

5. Osoby biorące udział w badaniu za najbardziej skuteczne leczenie uznali fizjoterapię.                           

U zdecydowanej większości respondentów stosowane zabiegi rehabilitacyjne okazały się 

pomocne. 

6. Respondenci w większości przypadków wskazywali, że dyskopatia wpływa negatywnie na 

ich pracę zawodową, jak też na życie codzienne. 

7. Objawem dominującym w schorzeniu jest ból z którym zmaga się większość respondentów. 

8. Schorzenie jest trudne do zdiagnozowania, z uwagi na nie wystarczającą świadomość 

społeczną jego występowania. 

9. Z uwagi na przewlekłość, trudność do wyleczenia oraz obniżanie jakości życia, dyskopatia 

jest chorobą społeczną, która w przeprowadzonym badaniu dotyczy powyżej 10% 

respondentów.  
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WSTĘP 

 Czynności, które podejmujemy zaraz po narodzeniu noworodka mają ogromny wpływ na 

stabilność dziecka oraz niosą za sobą daleko idące konsekwencje.  Zastanowieniu podlega nasze 

działanie. To ono rzutuje na ilość wcześniaków wymagających wspomagania oddechu zaraz po 

porodzie, a także ilość tych, które wymagają pełnej resuscytacji z masażem serca                                   

i farmakoterapią. Dlatego tak bardzo ważne jest, by przy każdym porodzie obecna była osoba 

kompetentna do pomocy w adaptacji nowo narodzonego dziecka i ewentualnego podjęcia działań 

resuscytacyjnych w odpowiednim czasie. W dzisiejszych czasach w wielu przypadkach 

zastosowanie niewielkiej pomocy w zupełności wystarcza w adaptacji naszego małego pacjenta 

[1, 2].  

 

Noworodki urodzone przedwcześnie 

 Wcześniaki to zróżnicowana grupa noworodków urodzonych przed ukończeniem                                  

37 tygodnia ciąży (TC). Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) noworodkiem 

urodzonym przedwcześnie (wcześniakiem) nazywamy dziecko urodzone po 22 tygodniu ciąży,                     

a przed ukończeniem 37 TC. Kluczowym elementem rokowania zwłaszcza u bardzo 

niedojrzałych noworodków jest wiek płodowy. Wyróżniamy: 

– późne wcześniaki, czyli noworodki urodzone od ukończonego 34 do 37 tygodnia ciąży, 

– noworodki bardzo niedojrzałe, czyli urodzone w wieku płodowym <32 tygodnia ciąży, 

– noworodki ekstremalnie niedojrzałe, czyli urodzone w wieku płodowym <28 tygodnia 

ciąży [3, 4, 5, 6]. 
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Resuscytacja w oddziale Patologii Noworodka i Wcześniaka 

 Resuscytacja jest pojęciem (z łac. budzenie się, przywracanie świadomości), które 

oznacza szereg podejmowanych czynności mających na celu: przywrócenie prawidłowych 

funkcji mózgu, innych narządów oraz układów. 

 Algorytm resuscytacji noworodka ABCD: 

A (airway) – drożność dróg oddechowych, pozycja i ewentualne oczyszczanie 

B (breathing) – ocena oddechu, stymulacja 

C (circulation )– kontrola rytmu serca i utlenowania, ocena krążenia, masaż pośredni serca 

D (drugs) – rozważenie podania leków. 

 

Po urodzeniu się dziecka w ciągu kilku sekund należy ocenić: 

– adaptację pourodzeniową noworodka i jego własną aktywność, czyli żywotność 

– częstość i głębokość oddechów oraz jego ewentualny krzyk 

– pracę serca 

– napięcie mięśniowe 

– zabarwienie powłok skórnych, perfuzję obwodową. 

 

 Nieinwazyjne wspomaganie oddychania u noworodków to takie, w którym określa się 

tryby oddechowego wsparcia, bez potrzeby intubacji. Dzięki takiemu wsparciu zapewniamy 

prawidłową wymianę gazową oraz minimalizujemy wysiłek oddechowy przy pomocy 

zastosowania stałego, rozprężającego płuca ciśnienia gazów oddechowych w fazie wdechowej                      

i wydechowej. 

 Wentylacja inwazyjna noworodków, czyli zastosowanie wentylacji zastępczej, która ma 

na celu podanie noworodkowi odpowiedniej liczby wdechów z zastosowaniem dodatniego 

ciśnienia, dopasowanych do objętości wdechowej, częstości, fazy cyklu wdech/ wydech [7, 8, 9, 

10, 11]. 
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CEL PRACY 

 Celem pracy jest zwrócenie uwagi na zasadność podejmowania zabiegów 

resuscytacyjnych u noworodków urodzonych przedwcześnie <=37 tygodniem ciąży. 

Cele szczegółowe to: 

-określenie tendencji liczby urodzeń przedwczesnych, 

-określenie liczby zgonów wcześniaków i ich przyczyn, 

- określenie konieczności udrożnienia dróg oddechowych, 

-określenie zapotrzebowania na wykonywanie oddechów inflacyjnych, 

- określenie zapotrzebowania na podjęcie działań w kierunku wentylacji powietrzem, 

- określenie zapotrzebowania na podaż tlenu tuż po porodzie, 

- określenie zapotrzebowania na konieczność uciskania klatki piersiowej, 

- określenie zapotrzebowania na zabieg intubacji, 

- określenie zapotrzebowania na wdrożenie wentylacji nieinwazyjnej, 

- określenie zapotrzebowania na wdrożenie wentylacji inwazyjnej. 

 

MATERIAŁ I METODY 

 Część teoretyczna została napisana w oparciu o aktualną literaturę medyczną z dziedziny 

neonatologii i pediatrii, standardy opieki medycznej nad noworodkiem oraz wytyczne ERC. 

 Część badawcza pracy oparta była o dokumentację medyczną Klinicznego Centrum 

Ginekologi, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Badaniu poddano grupę noworodków 

urodzonych przedwcześnie w latach od 2010 roku do 2018 roku. Noworodki te podzielono na 

trzy grupy: pierwsza <=28 TC, druga >28<=32 TC i trzecia >32<=37TC. Z uzyskanych danych 

wykonano analizę ilościową, co przedstawiono przy pomocy wykresów graficznych oraz opisu 

słownego. 

 

WYNIKI  

 Z dokumentacji medycznej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii 

w Opolu w badaniu przeanalizowana została grupa noworodków urodzonych przedwcześnie 

czyli >=37 TC. Urodzonych w latach od 2010-2018 roku.  
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Wcześniaki zostały podzielone na trzy grupy: 

1. <=28 TC 

2. >28<=32 TC 

3. >32<=37 TC. 

 

 W każdej grupie przanalizowano 15 czynników takich jak: liczba urodzeń wszystkich 

wcześniaków >=37 TC w danych latach, liczba zgonów wcześniaków >=37 TC w danych latach, 

ogrzewanie, zastosowanie worka NeoWrap lub osuszenie, udrożnienie dróg oddechowych, 

wykonanie 5 oddechów upowietrzniających, wentylacja powietrzem, wentylacja                                     

z zastosowaniem FiO2, uciski klatki piersiowej, intubacja, adrenalina, podaż surfaktantu, 

wentylacja nieinwazyjna, wentylacja inwazyjna, wcześniaki pozostawione na oddechu własnym. 

 Zebrane informacje i materiały poddano analizie i przedstawiono graficznie za pomocą 

wykresów. 

 W badaniu brano pod uwagę dzieci urodzone przedwcześnie w trzech grupach: pierwsza 

<=28TC, druga >28<=32 TC, trzecia >32<=37 TC. Urodzonych w latach 2010-2018. 

 Badanie to wykazało, iż najwięcej dzieci urodzonych przedwcześnie jest w grupie 

trzeciej, następnie w drugiej, natomiast najmniej urodzeń liczy grupa pierwsza. Ogólna liczba 

urodzeń wszystkich wcześniaków <=37 TC zmniejsza się na przestrzeni lat od 2010 do 2018 

roku (Rycina 1). 

 

Rycina 1. Liczba porodów dzieci urodzonych przedwcześnie 
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Największą liczbę zgonów dzieci urodzonych przedwcześnie w latach 2010-2018 

odnotowano w grupie pierwszej czyli u noworodków <=28 TC. Znacznie mniejszą liczbę zgonów 

wykazała grupa trzecia czyli wcześniaki >32<=37 TC. Natomiast najmniej było zgonów 

wcześniaków w grupie drugiej czyli >28<=32 TC (Rycina 2). 

 

Rycina 2. Liczba zgonów dzieci urodzonych przedwcześnie 

 

W badaniu wykazano 100% potrzebę udrożnienia dróg oddechowych u noworodków 

urodzonych przedwcześnie w badanej pierwszej grupie, czyli >28 TC w latach 2010-2018r. 

Udrożnienia dróg oddechowych w grupie drugiej, czyli >28<=32 TC wymagało                                  

w poszczególnych latach od 83-100% wcześniaków. Najrzadziej stosowano metodę udrożnienia 

dróg oddechowych w grupie trzeciej, czyli >32<=37 TC, zastosowanie tej metody było                          

w granicach 36-67% noworodków urodzonych przedwcześnie (Rycina 3). 
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Rycina 3. Zastosowanie udrożnienia dróg oddechowych u wcześniaków 

  

W badaniu wykazano zróżnicowaną potrzebę stosowania oddechów inflacyjnych w 

badanych grupach wcześniaków. W pierwszej grupie, czyli <=28 TC zastosowanie oddechów 

upowietrzniających waha się od 66% do 92%. W grupie drugiej, czyli >28<=32 TC oddechów 

inflacyjnych wymagało najwięcej wcześniaków od 71% do 100%. Natomiast w trzeciej badanej 

grupie, czyli >32<=37 TC 5 oddechów upowietrzniających wymagało najmniej noworodków od 

33% do 65% (Rycina 4). 

 

Rycina 4. Zastosowanie 5 oddechów upowietrzniających ( inflacyjnych) u wcześniaków 
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Wśród badanych grup wcześniaków zastosowanie i rozpoczynanie wentylacji powietrzem 

jest zróżnicowane. W grupie pierwszej, czyli <=28TC wentylację powietrzem rozpoczęto u 66% 

do 92% wcześniaków. W drugiej grupie, czyli >28<=32 TC prowadzono wentylację powietrzem 

u największej liczby wcześniaków od 71% do 100%. Trzecia grupa, czyli >32<=37 TC 

rozpoczynała wentylację powietrzem u najmniejszej liczby noworodków od 33% do 65% 

(Rycina 5). 

 

Rycina 5. Zastosowanie wentylacji powietrzem u wczesniaków 

  

Badanie wykazało, iż stosowanie ucisków klatki piersiowej nie jest rutynową czynnością 

wykonywaną u noworodków urodzonych przedwcześnie bezpośrednio po urodzeniu. W grupie 

pierwszej, czyli <=28 TC ucisków klatki piersiowej wykonano u 3% do 29% wcześniaków 

urodzonych w latach 2010 – 2018 r. W grupie drugiej, czyli >28<=32 masaż wykonano u 2% do 

17% dzieci. Natomiast w grupie trzeciej, czyli >32<=37 TC uciskanie klatki piersiowej 

stosowano u 1% do 7% noworodków. Badanie ukazuje również malejącą potrzebę stosowania 

ucisków klatki piersiowej na przestrzeni badanych lat od 2010 do 2018 roku (Rycina 6). 
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Rycina 6. Zastosowanie ucisków klatki piersiowej u wcześniaków 

  

W badaniu wykazano malejącą potrzebę intubacji dzieci urodzonych przedwczesnie <=37 

TC w latach od 2010 do 2018 roku. W grupie pierwszej, czyli <=28 TC zaintubowano najwiekszą 

liczbę wcześniaków od 14% do 85%. W grupie drugiej, czyli >28<=32 TC intubowano od 3% do 

26% noworodków. Trzecia grupa, czyli >32<=37 TC czynności zaintubowania wymagała w 2% 

do 7%, jest to grupa z najmniejszą liczbą dzieci wymagających zastosowania owej czynności 

(Rycina 7). 

 

Rycina 7. Zastosowanie intubacji u wcześniaków 
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 Badanie wykazało najmniejsze zastosowanie wentylacji nieinwazyjnej wśród liczby 

wcześniaków z grupy pierwszej, czyli <=28 TC wahające się w granicach 0% do 76% oraz 

tendencję wzrostową w latach 2010 do 2018 roku. W grupie drugiej, czyli >28<=32 TC 

wentylację nieinwazyjną zastosowano u największej liczby badanych dzieci od 55% do 92% 

noworodków. Trzecia grupa, czyli >32<=37 nieinwazyjnego wspomagania oddechu wymagała                

u 28% do 59% dzieci, gdzie największe zapotrzebowanie miały noworodki w roku 2013                    

(Rycina 8). 

 

Rycina 8.  Zastosowanie wentylacji nieinwazyjnej u wcześniaków  

 

Badanie wykazało największe zastosowanie wentylacji inwazyjnej w badanej grupie 

pierwszej, czyli <=28 TC od 12% do 85% wcześniaków. W grupie drugiej, czyli >28<=32 TC 

wentylację inwazyjną zastosowano u 3% do 26% noworodków. Trzecia grupa badanych 

wcześniaków, czyli >32<=37 TC wymagała wentylacji inwazyjnej u 2% do 7% dzieci i jest to 

grupa z najmniejszym zapotrzebowaniem na wentylację inwazyjną. Natomiast na przestrzeni lat 

od 2010 do 2018 obserwuje się tendencję spadkową we wszystkich badanych grupach 

wcześniaków (Rycina 9). 
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Rycina 9. Zastosowanie wentylacji inwazyjnej u wcześniaków bezpośrednio po urodzeniu 

  

Badanie przeprowadzono w dwóch badanych grupach: drugiej i trzeciej. Wcześniaki                         

z grupy pierwszej (<=28 TC), u których podjęto czynności ratujące życie na przestrzeni lat 2010 

do 2018 roku nie pozostawały na oddechu własnym bezpośrednio po urodzeniu. W grupie 

drugiej, czyli >28<=32TC wykazano najmniejszą liczbę wcześniaków pozostawionych na 

oddechu własnym. W grupie tej na oddechu własnym pozostało od 0% do 48% noworodków. 

Największa liczba dzieci pozostawionych na oddechu własnym jest w grupie trzeciej, czyli 

>32<=37 TC i oscyluje w granicach 35% do 67% (Rycina 10). 
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Rycina 10. Wcześniaki utrzymane na oddechu własnym bezpośrednio po urodzeniu 

  

DYSKUSJA 

 Zasadność wykonywania zabiegów resuscytacyjnych uzależniona jest od tygodnia ciąży 

noworodka urodzonego przedwcześnie. Ważnym kryterium jest ocena jego zdolności do życia 

poprzez ocenę dojrzałości. Jednym z najważniejszych czynności wykonywanych bezpośrednio 

po porodzie jest utrzymanie ciepłoty ciała noworodka urodzonego przedwcześnie. Według 

Europejskiej Rady Resyscytacji organizm wcześniaka ulega szybkiej utracie ciepła poprzez 

cienką skórę, niewielkie rozmiary lecz stosunkowo dużą powierzchnię ciała a także znikomą 

ilość tkanki tłuszczowej. Badania własne wykazały 100% potrzebę stosowania ogrzewania, 

worka NeoWrap jak i osuszania u wszystkich badanych wcześniaków [12]. 

 Według wytycznych ERC drożne drogi oddechowe są niezbędnym warunkiem do 

oddychania. Duża potylica u noworodków urodzonych przedwcześnie anatomicznie powoduje 

przygięcie główki do klatki piersiowej co powoduje zamknięcie drożności dróg oddechowych. 

Dlatego istotna jest pomoc w udrożnieniu dróg oddechowych za pomocą znanych technik 

(utrzymywanie główki w pozycji neutralnej, podtrzymywanie bródki, wysunięcie żuchwy itp.). 

Badania wykazały największą 100% potrzebę stosowania tej czynności u dzieci ekstremalnie 

niedojrzałych [12, 13]. 
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 Upowietrznienie płuc z zastosowaniem 5 oddechów inflacyjnych nie jest możliwe do 

wykonania bez stwierdzenia drożnych dróg oddechowych. Przeprowadzone badania wykazały 

znaczną potrzebę stosowania tej czynności w grupach wcześniaczych. Nadmierne stężenie tlenu 

może łatwiej uszkodzić niedojrzałe tkanki. Dlatego rozpoczęcie wentylacji noworodków 

urodzonych przedwcześnie należy rozpoczynać od wentylacji powietrzem. Badania wykazały 

stosowanie tej metody w największym odsetku w grupie wcześniaków >28<=32 TC. Stosowanie 

wentylacji z podażą tlenu w przeciągu badanych lat nie wykazało zastosowania tlenu                  

w 100% [12, 13].  

 Warunkiem, jaki musi być spełniony przed przystąpieniem do uciskania klatki piersiowej 

jest pewność, że płuca zostały skutecznie upowietrznione. Jeśli pomimo skutecznego 

upowietrznienia płuc, co obserwować możemy dzięki obserwacji unoszenia się klatki piersiowej, 

czynność serca nie wzrasta należy poprzez uciskanie klatki piersiowej rozpocząć wspomaganie 

układu krążenia. W badaniach zaobserwowano malejącą tendencję do potrzeby wykonywania 

ucisków klatki piersiowej u badanych wcześniaków [12, 14].  

 Intubacja zawsze podlega wnikliwemu rozpatrzeniu. Zadowalające jest to, że tylko 

niektóre wcześniaki wymagają intubacji by przeżyć. Tyczy się to również wcześniaków 

urodzonych >28TC. Jeśli postępowanie jest zgodne ze standardem algorytmu ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na czynności takie jak: osuszanie, zapewnienie ciepłoty ciała, kontrolę 

drożności dróg oddechowych i prawidłową wentylację przy użyciu maski twarzowej, intubacja 

może okazać się niepotrzebna. Na podstawie wykonanych badań własnych wywnioskować 

można malejącą potrzebę wykonywania intubacji u wcześniaków na przestrzeni badanych lat. 

Prowadzone badania własne wykazały, że wentylacja nieinwazyjna u wcześniaków >=28 TC 

ulega wzrostowi lecz w dalszym ciągu jest to grupa o największej potrzebie zastosowania 

wentylacji inwazyjnej. Wedłyg Gajewskiej E.i Świetlińskiego A.  noworodki urodzone 

przedwcześnie <=37 TC mogą pozostawać na oddechu własnym i nie wymagają wentylacji 

nieinwazyjnej bądź inwazyjnej. Należy jednak zwrócić uwagę na wynik badania w grupie 

noworodków urodzonych przedwcześnie <=28 TC, które wyraźnie wykazuje brak tych 

noworodków pozostawionych bez wspomagania oddechu [12, 13, 14]. 

Konieczne są dalsze badania, które pozwolą ocenić zasadność wykonywania zabiegów 

resuscytacyjnych u noworodków urodzonych przedwcześnie w odniesieniu do przyszłego 

rozwoju i stanu zdrowia dziecka.  
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WNIOSKI 

W oparciu o przeprowadzone badania sformułowano następujące wnioski: 

1. Ogólna liczba urodzeń wszystkich noworodków urodzonych przedwczesnie <=37 TC 

zmniejsza się na przestrzeni lat od 2010 do 2018 roku. 

2. Największą liczbę zgonów odnotowuje się u dzieci urodzonych przedwcześnie <=28 TC. 

Wynika to między innymi z: odstąpienia od reanimacji ze względu na cechy głębokiego 

wcześniactwa, decyzję pacjentki po komisji bioetycznej o odstąpieniu od resuscytacji, 

skrajnej niedojrzałości, płodów niezdolnych do życia, stwierdzenie ciężkiej wady 

wrodzonej, stan agonalny, niezdolności do życia. 

3. Dzieci urodzone <=28 TC wymagają 100% udrożnienia dróg oddechowych. 

4. Stosowanie tlenu u wcześniaków <=37 TC jest zróżnicowane, ale na przestrzeni lat od 

2010 do 2018 roku nie zastosowano podaży tlenu w wentylacji bezpośrednio po 

urodzeniu w 100%. 

5. Uciskanie klatki piersiowej nie jest rutynową czynnością wykonywaną u noworodków 

urodzonych przedwcześnie bezpośrednio po urodzeniu. Lata od 2010 do 2018 roku 

wykazują malejącą potrzebę stosowania ucisków. 

6. Intubacja noworodków urodzonych przedwcześnie <=37 TC na przestrzeni lat od 2010 do 

2018 roku ulegała zmniejszeniu. 

7. Wentylacja nieinwazyjna u noworodków urodzonych przedwcześnie <=28TC ulega 

wzrostowi, lecz w dalszym ciągu jest to grupa o największej potrzebie stosowania 

wentylacji inwazyjnej. 

8. Noworodki urodzone przedwcześnie <=28 TC, u których podjęto czynności ratujące życie 

na przestrzeni lat od 2010 do 2018 roku nie pozostawały na oddechu własnym 

bezpośrednio po urodzeniu. Największy odsetek wcześniaków na oddechu własnym 

pozostawało w grupie >32<=37 TC. 
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WSTĘP 

Zastosowanie dezynfekcji i sterylizacji w gabinecie kosmetycznym 

Historia kosmetologii sięga do czasów sprzed kilku tysięcy lat. Z biegiem lat rozwijała się 

coraz szerzej, skutkując coraz to większym zakresem usług, efektywnością zabiegów, a przede 

wszystkim dbałością o higienę. Porównując stopień zaawansowania tego kierunku - kosmetyka 

sprzed kilku tysiącleci, najczęściej związana z rytuałem, stała się dzisiejszą powszechną 

dyscypliną naukową [1].  

Obecnie gabinety kosmetyczne oferują kompleksowe oferty z szerokiej gamy zabiegów 

pielęgnacyjnych, upiększających czy leczniczych, w których często może dojść do przerwania 

ciągłości skóry [2]. Na szerzenie drobnoustrojów mają przede wszystkim wpływ klienci, personel 

w tym niezdezynfekowane dłonie, niewysterylizowane narzędzia, sprzęt a także odpady [3].                  

W związku z prężnym rozwojem świadczonych usług proporcjonalnie wzrosła na wysoki poziom 

świadomość zagrożeń epidemiologicznych wynikających z zabiegów naruszających ciągłość 

naskórka [4].  

Wraz ze wzrostem świadczenia usług kosmetycznych wzrosła również świadomość                    

i oczekiwania klientów gabinetów kosmetycznych. Oczekiwania te polegają na zapewnieniu ze 

strony salonu nie tylko wykwalifikowanego personelu, lecz także czy narzędzia i sprzęt używane 

do zabiegów są na pewno wysterylizowane. Tylko takie połączenie z rygorystycznym podejściem 

personelu do wynikających niebezpieczeństw mikrobiologicznych w wykonywanej pracy jest                      

w stanie zapewnić klientowi bezpieczeństwo podczas wykonywania zabiegów [5].  
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Praca w gabinecie kosmetycznym wiąże się z bezpośrednim kontaktem  z człowiekiem, 

co naraża personel i klientów na zagrożenie zakażeniem, ponieważ duża część zabiegów 

kosmetycznych wiążę się z przerwaniem ciągłości tkanek [4]. Niebezpieczeństwo jest tym 

większe, że każdy może być nosicielem drobnoustrojów chorobotwórczych, które z łatwością 

migrują między klientami a personelem a głównym źródłem zakażeń jest krew [5].  Aby poziom 

czystości był na odpowiednim poziomie, należy  skutecznie dobierać właściwe środki 

dezynfekcyjne do należytych powierzchni o szerokim spektrum działania [6].  

Do czynników ryzyka należą wszechstronnie obecne szczepy wirusów, bakterii                       

i grzybów, które stwarzają wiele możliwości zakażenia, między innymi poprzez bezpośrednie 

kontakty (z materiałem biologicznym, ubraniami, wyposażeniem i sprzętem gabinetu), pośrednie 

kontakty (z narzędziami i na dłoniach) oraz na drodze kropelkowej i powietrznej. Procesy 

dezynfekcji  i sterylizacji są na tyle ważne, żeby uświadomić jak duże jest ryzyko zakażenia, przy 

nawet tak powszechnych zabiegach jak manicure, pedicure, manualne oczyszczanie twarzy, 

depilacja, przekłuwanie uszu i dużo innych zabiegów, które niosą za sobą możliwość naruszenia 

ciągłości skóry, nawet w postaci niewielkich uszkodzeń skóry, błon śluzowych czy większych 

ran, które wystarczą do wniknięcia drobnoustrojów chorobotwórczych [4, 6]. 

 

Zagrożenia biologiczne w gabinecie kosmetycznym 

Najlepszym krokiem do zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia, a także i życia 

klientów i personelu salonów kosmetycznych jest połączenie mycia, dezynfekcji i sterylizacji 

jako kompleksowego przygotowania do zabiegów z zachowaniem wysokiego standardu ochrony, 

dzięki usunięciu biologicznych zanieczyszczeń, począwszy od personelu, sprzętu i narzędzi do 

samego klienta. Nazywa się to dekontaminacją, której znaczenie opisuje ustawa o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 roku [5].  

 

Podstawowe zasady higieny wykorzystywane w gabinecie kosmetycznym 

Podstawą przystąpienia do każdego zabiegu należy higienicznie umyć ręce używając 

środków o szerokim spektrum działania. To samo tyczy się narzędzi, które dezynfekuje się                    

w specjalnych wanienkach dezynfekcyjnych wypełnionych roztworem środka dezynfekcyjnego. 

o szerokim spektrum działania, odpowiednio krótkim czasie działania, niskiej toksyczności                        

i dobrej skuteczności mikrobójczej [4]. 
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Według Światowej Organizacji Zdrowia, podstawą zapobiegania szerzenia się zakażeń 

jest właściwa higiena rąk. Poza myciem bardzo istotna jest dezynfekcja dłoni, środkami na bazie 

alkoholu oraz stosowanie jednorazowych rękawiczek, dzięki którym większość zanieczyszczeń 

nie przenosi się na dłonie [7].  

 

Rola i znaczenie dezynfekcji 

Dezynfekcja jest procesem redukującym ilość drobnoustrojów chorobotwórczych                       

w formie wegetatywnej, do zakresu nie zagrażającego człowiekowi, przy użyciu metod 

fizycznych, chemicznych oraz termicznych [1]. Wszystkie narzędzia mające kontakt ze skórą 

człowieka muszą być zdezynfekowane i w pełni jałowe, czyli pozbawione całkowicie 

mikroorganizmów [8]. Proces ten nie eliminuje zagrożenia do zera, ponieważ mimo tego, że giną 

wegetatywne formy bakterii i grzybów to wciąż pozostają przetrwalniki i niektóre wirusy [9]. 

Dezynfekcja jest dobrze przeprowadzona, gdy została poprzedzona procesem sanityzacji, 

czyli wstępnym myciem i czyszczeniem, które minimalizuje zanieczyszczenia [10]. Narzędzia 

funkcjonujące w salonie bezwzględnie zawsze muszą być czyste, zdezynfekowane lub 

wysterylizowane i przetrzymywane w takich opakowaniach i miejscach, by nie narazić ich na 

zanieczyszczenia [11]. Należy wybierać takie preparaty dezynfekcyjne, które nie będą reagować 

z kosmetykami stosowanymi przy zabiegu [10].  

Dezynfekcję stosuje się także na różne powierzchnie w salonie, strefy nie ożywione, tzn. 

całe wyposażenie, sprzęt i powierzchnie ścian, które również mają kontakt z zanieczyszczeniami 

i niedezynfekowane mogą stać się przyczyną roznoszenia drobnoustrojów chorobotwórczych. Do 

najbardziej krytycznych powierzchni, należą: specjalistyczne fotele, łóżka, miski, brodziki, 

podnóżki, blaty biurek do manicure, powierzchnie maszyn zabiegowych i inne, które należy 

bezwzględnie, regularnie czyścić, dezynfekować i stosować jednorazowe podkłady, za każdym 

nowym zabiegiem i klientem. Do mniej narażonych powierzchni, tzw. niskiego ryzyka w salonie 

przynależą podłogi, blaty mebli i inne, które muszą być sprzątane i dezynfekowane codziennie po 

zamknięciu salonu, natomiast płytki, drzwi, parapety, ściany najlepiej raz w tygodniu.                           

W przypadku niespodziewanego zabrudzenia powierzchni należy natychmiast ją oczyścić [6].  

Salon kosmetyczny można podzielić na strefy dotykowe i bezdotykowe. Do pierwszych 

zaliczają się miejsca, często kontaktujące się z ludźmi, lecz wolne od zanieczyszczeń 
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biologicznych, np.: klamki, poręcze. Do strefy bezdotykowej zaliczają się podłogi, ściany i okna. 

Są to powierzchnie bezpieczne, lecz obydwie strefy należy regularnie myć i dezynfekować, ze 

względów bezpieczeństwa [10].  

Według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego – czyste ręce to bezpieczne ręce, 

które należy myć przed i po zabiegu, ale żeby utrzymać wysoki poziom higieny należy 

dodatkowo stosować dezynfekcję dłoni oraz nakładać jednorazowe rękawice ochronne. 

Dezynfekcja rąk powinna dotyczyć nie tylko rąk personelu, ale również należy pamiętać                        

o dezynfekcji rąk klienta, przy zabiegach manicure, pedicure i innych, które niosą za sobą 

możliwość naruszenia bariery skóry [12, 13].  

Środki dezynfekcyjne niszczą i hamują rozwój drobnoustrojów na skórze                                    

i powierzchniach i zaliczane są względem ustawy Prawa Farmaceutycznego do produktów 

leczniczych. Według tej ustawy definicja jest następująca: „produktem leczniczym – jest 

substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania 

lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia 

diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji 

organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne” [14, 15]. 

 Z Rozporządzenia Ministra Zdrowia wynika, iż preparaty dezynfekcyjne są substancjami 

niebezpiecznymi i należy je traktować zgodnie z prawem, jako środki chemiczne. Aby mogły być 

stosowane muszą, być dobrej jakości o której świadczy: szerokie spektrum działania przeciw 

bakteriom, grzybom, wirusom oraz sporom, brak szkodliwego działania na człowieka, czyli nie 

powinien niepotrzebnie podrażniać czy wysuszać, dość szybkim czasem działania                                

z maksymalnym działaniem biobójczym, brak zapachu, który tez mógłby podrażniać, łatwy                       

w przygotowaniu bez zbędnych kosztów z długim terminem użyteczności, a także nie powinien 

wspomagać oporności, a jedynie przedłużać efekt działania, ponieważ chodzi to u życia i zdrowie 

personelu i klientów gabinetów kosmetycznych [15].   

Sama dezynfekcja preparatem, nie byłaby skuteczna, jeśli ręce nie zostały wcześniej 

dokładnie umyte wodą z mydłem, na grzbietowej części rąk oraz w przestrzeniach 

międzypalcowych, przez około 30 sekund [15]. Dokładna ilość środka dezynfekcyjnego, nie jest 

określona z powodu różnic w rozmiarach dłoni, ale musi to być ilość wystarczająca na pokrycie 

całych dłoni, bez pozostawienia wolnych przestrzeni. Tak pozostawiony środek, musi sam 

wyschnąć, nie wolno go wycierać, ani myć ponownie rąk wodą [15].  
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Powierzchnie i przedmioty w gabinecie kosmetycznym powinny mieć gładkie 

wykończenie, ponieważ ułatwi to czyszczenie i dezynfekowanie, by uniknąć przeniesienia 

drobnoustrojów w inne miejsca. Warto stosować tu preparaty dezynfekcyjne zawierające 

aldehydy. Kiedy doszło do kontaktu z wydzielinami lub krwią, należy te miejsce dokładnie 

oczyścić i zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym o szerokim spektrum działania, w tym na 

pewno wirusobójczym [16].  

Ideą dezynfekcji i mycia wstępnego jest ograniczenie do minimum możliwości kontaktu            

z niebezpiecznymi drobnoustrojami chorobotwórczymi. Dzięki stosowaniu tego etapu można 

pozbyć się materiału biologicznego i fizycznego w postaci pyłów, naskórka czy krwi. Warto                 

w salonie wykorzystywać myjkę ultradźwiękową, która doskonale czyści w narzędziach miejsca 

porowate i nierówne, np. frezy. Kolejnym etapem przygotowania narzędzi jest dezynfekcja 

chemiczna z wypłukaniem w wodzie destylowanej, po czym osusza się dokładnie cały umyty 

zestaw, najlepiej bezpyłowym papierem [17]. Ten proces ma na celu redukcję drobnoustrojów do 

bezpiecznego poziomu a celem płukania narzędzi jest pozbycie się substancji chemicznych 

stosowanych w preparatach. Używając wody demineralizowanej chronimy narzędzia, przed 

niekorzystnym wpływem soli mineralnych zawartych w wodzie, powodujących plamy i korozję 

narzędzi oraz zapobiegamy powstawaniu biofilmu bakteryjnego na powierzchniach z osadem                

z wody [18]. Tak przygotowane narzędzia, należy umieścić w pakietach sterylizacyjnych, 

wcześniej odpowiednio opisanych i umieścić w autoklawie do sterylizacji [17].  

  Zawarte składniki aktywne w środkach do dezynfekcji są odpowiednio wykorzystywane 

względem powierzchni; do dezynfekcji powierzchni stosuje się alkohole i czwartorzędowe 

związki amoniowe, do mycia i dezynfekcji narzędzi - składniki bazujące na aldehydach, aminach 

i alkoholach aromatycznych a do odkażania rąk i skóry stosuje się roztwory alkoholowe [8]. 

Stosowane preparaty alkoholowe bardzo dobrze sprawdzają się w gabinetach kosmetycznych, 

ponieważ działają z szerokim spektrum działania w krótkim czasie. Podczas prawidłowej higieny 

rąk, mycia i dezynfekcji usuwa się ze skóry florę przejściową i redukuję florę stałą ze skóry, 

minimalizując ryzyko przeniesienia drobnoustrojów chorobotwórczych, tym samym chroniąc 

personel i klientów od zakażenia [7, 13].  
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Rola i znaczenie sterylizacji 

Sterylizacja to proces, dzięki któremu niszczone są bakterie, grzyby, wirusy i pasożyty 

razem z formami wegetatywnymi i przetrwalnikowymi (sporami). Dzięki temu zabiegowi mamy 

jałowe narzędzia, jednak sterylizacja bez dezynfekcji nie byłaby skuteczna, ponieważ musi być 

właściwe przygotowanie sprzętu poprzez mycie, dezynfekcję i zapakowanie w pakiety 

sterylizacyjne, by przybory stały się gotowe do ponownego użycia [1]. 

Sterylizacja jest procesem, który jest ostatnim etapem dekontaminacji narzędzi. 

Szczegółowo podczas mycia i dezynfekcji usuwane są bakterie, grzyby, prątki i wirusy. Jednak 

mimo łudzącej czystości narzędzia nadal nie są jałowe, ponieważ nadal pozostają na nich 

przetrwalniki, które są niszczone jedynie podczas sterylizacji, by móc nie tylko zapobiegać, ale               

i zwalczać zakażenia [19].  

Najbardziej skuteczną i powszechną metodą sterylizacji narzędzi jest autoklaw, który 

działa  na zasadzie pary wodnej pod ciśnieniem [1, 4]:  

Pakiet sterylizacyjny ma chronić sprzęt po procesie sterylizacji, by zachować swoją 

jałowość do momentu użycia [18]. Tylko narzędzia i sprzęt, które zostaną wykorzystane 

bezpośrednio po procesie sterylizacji mogą pozostać nieopakowane [10]. Dodatkowo pakiety 

sterylizacyjne muszą być opatrzone datą przeprowadzonego procesu [16]. Zastosowanie 

sterylizacji chroni przede wszystkim zdrowie i życie ludzkie, gabinet kosmetyczny, personel, 

ponieważ nawet przy tak niepozornym, z reguły bezpiecznym zabiegu jak pedicure, manicure, 

depilacja, przekłuwanie uszu i innych podobnych można doprowadzić do zakażenia wirusem 

HIV, HCV, HBV [8].  

Prawidłowy proces sterylizacji składa się z wielu etapów, gdzie sama sterylizacji stanowi 

ostatnią część całej procedury. Narzędzia wielokrotnego użycia, czyli kolczyki do przekłuwania, 

głowice maszynek do makijażu permanentnego czy pęsety do depilacji brwi i wiele innych 

potencjalnie narażonych na przerwanie ciągłości skóry, muszą być wysterylizowane, ale zanim 

do tego dojdzie, każdy sprzęt wstępnie się dezynfekuje. Po tym następuje mycie, suszenie                      

i ewentualny przegląd narzędzi, czy nic na nich nie pozostało i czy nie są uszkodzone. 

Odpowiednio zapakowane w torebki sterylizacyjne układa się je w komorze autoklawu [18].  

Sterylizacja jest najbardziej skuteczną metodą zapewniającą jałowość narzędzi. Sterylizuje się 

przede wszystkim przedmioty, które nie ulegną zniszczeniu w wysokiej temperaturze podczas 

sterylizacji, czyli pilniki, nożyczki, cążki, pęsety itp. Najpowszechniej wykorzystywany do 
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procesu sterylizacji jest autoklaw klasy B, działający parą wodną pod ciśnieniem w wysokiej 

temperaturze. Dzięki temu są niszczone nie tylko wegetatywne formy mikroorganizmów, ale 

przede wszystkim przetrwalniki (spory), które czekają na sprzyjające warunki, jakimi mogą się 

okazać przyszłe zabiegi [11].  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu                

i odnowy biologicznej stanowiło do 01.01.2012 r. podstawowy dokument, w którym zawarte 

były między innymi wytyczne do prawidłowego zastosowania przepisów sanitarnych. Mimo 

uchylenia nadal jest dokumentem, którym kierują się osoby chcące otworzyć nowy gabinet, 

ponieważ zawarty jest tam plan działania i wskazówki dotyczące higieny i bezpieczeństwa 

gabinetu kosmetycznego [8, 11]. Jednak obowiązującym dokumentem, który powinni stosować 

ci, którzy chcą pracować w salonie kosmetycznym jest Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r.                           

o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi [20].  

 

CEL PRACY 

Celem pracy było:  

1. Uzyskanie informacji na temat zastosowania dezynfekcji i sterylizacji w gabinecie 

kosmetycznym.  

2. Ocena wiedzy kosmetologów i kosmetyczek pracujących w gabinetach kosmetycznych 

dotyczącej sposobów wykorzystywania dezynfekcji i sterylizacji.  

3. Określenie zagrożeń wynikających z braku stosowania podstawowych zasad higieny.  

4. Ocena wiedzy personelu gabinetów kosmetycznych na temat zabiegów wymagających 

dezynfekcji i odpowiedniego przygotowania narzędzi, tak aby wszystko odbywało się 

bezpiecznie i zgodnie z zasadami. 

MATERIAŁ I METODY 

Grupę badawczą stanowiło 50 osób wykonujących zawód kosmetologa lub kosmetyczki. 

W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem narzędzia badawczego                  

w postaci autorskiego kwestionariusza ankiety. Kwestionariusz skonstruowany był z 30 pytań 

zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, konkretnie ukierunkowanych na temat.  
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Przed przystąpieniem ankietowanym do wypełnienia kwestionariusza ankiety, została 

podana informacja o dobrowolności przystąpienia do badania, gwarancji zachowania pełnej 

anonimowości i późniejszym wykorzystaniu wyników badania do napisania pracy. Dane                         

z wypełnionych kwestionariuszy zostały poddane analizie i opisane w formie opisowej. 

Badania zostały zrealizowane w okresie od stycznia 2020 roku do lutego 2020 roku. 

Przeprowadzono je w sześciu gabinetach kosmetologicznych na terenie miasta Łomża                             

i Zambrów, województwa podlaskiego i miasta Ostrołęka, województwa mazowieckiego: 

1. Gabinet Kosmetyczny Dermmedic, Łomża 

2. Centrum Zdrowia i Urody Anamed, Łomża 

3. MD Studio Marta Dąbkowska, Łomża 

4. Innowacyjna Kosmetologia Paulina Dmuchowska, Łomża 

5. Vernis - Salon Kosmetyczny, Ostrołęka 

6. Spa Rosarium Salon Kosmetyczny, Zambrów. 

Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Senackiej Komisji ds. Etyki Badań 

Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. 

 

WYNIKI 

Charakterystyka grupy badawczej 

Badania ankietowe zostały przeprowadzone wśród kosmetologów i kosmetyczek sześciu 

gabinetów kosmetycznych. W badaniu brało udział 50 osób w wieku 18-55, co stanowiło 100% 

kobiet. Najwięcej ankietowanych to osoby w przedziale 26 – 35, co stanowi 56%, następnie 24% 

to osoby w przedziale wiekowym 36 – 45, 12% stanowiły osoby w wieku 18 – 25, natomiast 8% 

stanowiły osoby w przedziale 46 – 55, zaś osoby powyżej 56 roku życia nie brały udziału                       

w ankiecie. 

Najwięcej osób posiadało wykształcenie wyższe licencjata - 46%, zaraz po tym były 

osoby z wykształceniem zawodowym technika usług kosmetycznych, co stanowiło 28%, na 

kolejnym miejscu byli ankietowani z wykształceniem wyższym magisterskim - 16%, natomiast 

najmniej, bo tylko 10% stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym. 

Większość ankietowanych posiadała 2 – 4 letni staż pracy, co stanowiło największy udział 

34%,  zaraz po nich były osoby ze stażem dłuższym  niż rok pracy, co dało wynik 24%, dłuższy 
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niż 6 letni staż pracy posiadało aż 18% ankietowanych, podobny wynik 16% stanowiły osoby              

z 5 – 6 letnim stażem, natomiast 8% stanowili ankietowani ze stażem do roku czasu. 

 

Analiza części szczegółowej ankiety 

Ankietowani mieli możliwość określenia sytuacji, w jakich najczęściej korzystają z płynu 

dezynfekcyjnego. Najwięcej osób, bo aż 88% postawiło na korzystanie z płynu dezynfekcyjnego 

przed każdym zabiegiem, mniejszy udział procentowy – 64%, miała odpowiedź, że stosuje się ją 

na powierzchnie ścian i podłóg, niewiele mniej, bo 56% stwierdziło, że po odebraniu telefonu, 

42% stanowiła odpowiedź, że stosuje płyn na siedzenia, przy stanowisku pracy. 24% 

ankietowanych stwierdziło, że używa płynu dezynfekcyjnego na wysterylizowane narzędzia 

(Rycina 1). 

 

 

       Rycina 1. Sytuacje, w których wykorzystuje się płyn dezynfekcyjny 

 

80% badanych zaznaczyła odpowiedź, że dezynfekcja jest stosowana w gabinecie 

kosmetycznym do zredukowania liczby drobnoustrojów chorobotwórczych, 14% ankietowanych 

uznało, że dla zabicia samych bakterii, natomiast 6% stwierdziło, że dezynfekcja jest stosowana 

do wyjaławiania narzędzi. Zabicia samych grzybów nie zaznaczył nikt (Rycina 2). 
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Rycin

a 2. Cele stosowanie dezynfekcji w gabinecie kosmetycznym 

Najwięcej ankietowanych udzieliło odpowiedzi, że sterylizacja jest stosowana do 

wyjaławiania narzędzi - 72%, natomiast 22% stwierdziła, że stosuje się ją dla zredukowania 

liczby drobnoustrojów chorobotwórczych. Natomiast 4% ankietowanych uznało, że dla zabicia 

samych bakterii, zaś 2% uznało, że sterylizacja stosowana bywa na zabicie samych grzybów 

(Rycina 3). 

Rycina 3. Stosowanie sterylizacji  w gabinecie kosmetycznym 

 

48% badanych ankietą wskazuje, jako prawidłowy sposób przygotowania narzędzi do 

sterylizacji - wcześniejsze zdezynfekowanie narzędzi, które były umieszczone w wanience 

dezynfekcyjnej w płynie dezynfekcyjnym, następnie osuszone i umieszczone w torebkach 

sterylizacyjnych. Natomiast 26% ankietowanych określiło, że wystarczy samo zdezynfekowanie 

płynem do dezynfekcji, 12% respondentów zaznaczyła odpowiedź - umycie wodą z mydłem, na 

kolejnym miejscu znalazła się odpowiedź, że wystarczy samo umycie wodą po skończonym 

zabiegu, a 4% uznało, że odłożenie w suche i ciemne miejsce, aby drobnoustroje obumarły, jako 

przygotowanie do sterylizacji. Zaledwie 2% ankietowanych stwierdziło, że należy narzędzia 

omieść pędzelkiem z materiału biologicznego (Rycina 4). 
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Rycina 4. Proces sterylizacji dla uzyskania w prawidłowego sposobu wyjałowienia narzędzi  

do ponownego zastosowania 

Z duża przewagą, bo 70% ankietowanych wskazało, że najlepiej przed rozpoczęciem 

zabiegu zastosować dezynfekcję blatu roboczego, plastikowych pojemników, rąk kosmetologa                 

i rąk klienta, a 16% badanych stosowała ją do dezynfekcja samego blatu, 10% uznała, że 

dezynfekcję stosuje się do wysterylizowanych narzędzi przed rozpoczęciem zabiegu (Rycina 5). 

 

Rycina 5. Przed rozpoczęciem zabiegu np. manicure stosuje się w gabinecie kosmetycznym 

Wyraźna większość ankietowanych, aż 86% wskazała jako najlepsze substancje do 

dezynfekcji środki alkoholowe, 10% respondentów octanu tokoferolu oraz 4% - środków 

bezalkoholowych. Woda utleniona czy gliceryna nie były stosowane (Rycina 6).  

Rycina 6.  Substancje stosowane do dezynfekcji 
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Ankietowani uzasadnili, w jakich przypadkach stosowali sterylizację. Większość z nich - 

62% uważała, że sterylizację stosuje się na używane narzędzi wielokrotnego użytku, natomiast na 

sprzęt jednorazowy 34%, na powierzchnie robocze 4% respondentów, zaś na skórę klienta nie 

wskazał nikt z badanych (Rycina 7). 

 

Rycina 7. Konieczność sterylizacji w różnych sytuacjach 

 

Zdecydowana większość ankietowanych - 82% stwierdziła, że do sterylizacji narzędzi                 

i sprzętu należy zastosować sterylizację parą wodną pod ciśnieniem, 12% badanych  uważało, że 

promieniowanie podczerwone jest odpowiednią formą sterylizacji, 4% optowała za sterylizacją 

suchym gorącym powietrzem, najmniej, bo tylko 2% badanych uznało za odpowiednią 

sterylizację bieżącą parą wodną (tyndalizację) (Rycina 8). 

Rycina 8. Do sterylizacji narzędzi i sprzętu należy zastosować 

 

 

 

2%

82%

4% 12%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sterylizację bieżącą parą wodną 

(tyndalizację)

Sterylizację parą wodną pod 

ciśnieniem

Sterylizację suchym gorącym 

powietrzem

Promieniowanie podczerwone

0% 4%
34%

62%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Na skórę klienta Na powierzchnie 

robocze

Na sprzęt jednorazowy Na używane narzędzia 

wielokrotnego użytku



Wiedza pracowników gabinetów kosmetycznych na temat roli i zastosowania dezynfekcji                          

i sterylizacji w gabinecie kosmetycznym 

234 

 

Respondenci wskazali w 58%, że higieniczne umycie dłoni, a następnie zdezynfekowanie 

skutecznie usuwa ze skóry florę przejściową i redukuje florę stałą, 22% osób uważało, że 

wystarczy umycie dłoni pod bieżącą wodą, 20% respondentów zaznaczyło jedynie 

zdezynfekowanie dłoni, zaś nałożenie rękawiczek na mokre dłonie zostało pominięte (Rycina 9). 

 

Rycina 9. Metody dezynfekcji rąk przed zabiegiem, by w pełni usunąć ze skóry florę 

przejściową i zredukować florę stałą 

 

 

Kolejne pytanie dotyczyło sytuacji, podczas których należy dezynfekować dłonie w 

salonie kosmetycznym, można było zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź. 100% ankietowanych 

uznało, że dłonie należy dezynfekować po skończonej pracy z klientem, 74% badanych uważało, 

że dobrą sytuacją na dezynfekcję jest rozpoczęcie dnia pracy w gabinecie,  a 64% wskazała, że 

należy to zrobić  przed przystąpieniem do zabiegu z każdym, następnym klientem, nawet jeśli 

odejdzie się od stanowiska na chwilę (Rycina 10). 
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Rycina 10. Sytuacje, gdy istnieje konieczność dezynfekowania dłoni w salonie 

kosmetycznym 

 

Jako właściwą odpowiedź podało 48% ankietowanych – czyli narzędzia są jałowe wtedy, 

kiedy je wstępnie zdezynfekujemy, umyjemy, osuszymy, a następnie wysterylizujemy                         

w autoklawie, a 36% osób uznało, że wówczas, gdy narzędzia są zapakowane w pakiety 

sterylizacyjne. Natomiast 14% badanych uznała, że wtedy, gdy umyjemy narzędzia gorącą wodą 

z płynem, a 2% z nich stwierdziło, że gdy włożymy te narzędzia bezpośrednio po zabiegu do 

autoklawu (nie oczyszczone z resztek materiału biologicznego) (Rycina 11). 

 

Rycina 11. Uznana pewność, co do jałowości narzędzi przez zastosowanie sterylizacji 

W salonach kosmetycznych u 62% respondentów dysponuje się własnym autoklawem 

klasy B, 10% osób zaznaczyła, że nie mają własnego autoklawu, ale salon kosmetyczny ma 

podpisaną umowę na sterylizację narzędzi z innym miejscem, w którym korzystają z autoklawu 

odpłatnie, zaś  4% stwierdziło, że nie posiadała własnego autoklawu w salonie (Rycina 12). 
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Rycina 12. Posiadanie własnego autoklawu przez salon kosmetyczny 

Zdecydowana większość badanych, bo 78%  stwierdziła, że w salonie kosmetycznym 

autoklaw można zastosować do jałowienia narzędzi wielokrotnego użytku, 12% uznało, że 

używany był do czyszczenie powierzchni użytkowych takich jak: stoliki, ściany, podłogi. 

Natomiast 10% ankietowanych orzekła, że można go stosować do narzędzi do manicure                         

i pedicure. Jałowienia skóry klienta nie zaznaczył nikt (Rycina 13). 

 

Rycina 13. Zastosowanie autoklawu w salonie kosmetycznym 

Według ankietowanych ich salony kosmetyczne w większości, bo aż  66% obsługują od 

11 do 15 klientów dziennie, 24% respondentów odpowiedziała, że przyjmuje około 6 - 10 osób 

dziennie,  8% badanych zaznaczyła, że od 1 do 5 klientów dziennie a 2% respondentów, że od    

16 do 20 osób w ciągu dnia. Powyżej 21 osób dziennie nie obsługuje żaden salon  (Rycina 14). 

Rycina 14. Dzienna obsługa klientów w salonie kosmetycznym 
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96% ankietowanych osób stwierdziła, że ilość klientów na dzień w salonie kosmetycznym 

znacząco wpływa na zużycie preparatów dezynfekcyjnych, zaledwie 4% respondentów 

odpowiedziało, że zużycie środków dezynfekcyjnych nie jest zależna od ilości klientów w salonie 

kosmetycznym w ciągu godzin pracy (Rycina 15). 

 

Rycina 15. Wpływ na zużycie preparatów dezynfekcyjnych w zależności od ilości klientów 

 

Większa część respondentów - aż 58% uznała, że procedura dezynfekcji jest 

przeprowadzana indywidualnie z każdym  nowym  klientem  i zabiegiem według faktycznego 

zapotrzebowania, 28% ankietowanych uznała, że procedura dezynfekcji jest przeprowadzana 

tylko 1 raz do każdego klienta, przed i po zabieg-u/ach, (niezależnie od ilości), ponieważ jedna 

dezynfekcja wystarczy do wszystkiego, zaledwie 14% badanych stwierdziła, że dezynfekcja jest 

przeprowadzana jedynie przy widocznie zabrudzonych narzędziach pracy (Rycina 16). 

 

Rycina 16. Sytuacje, kiedy przeprowadzane są dezynfekcje w salonie 
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 Ankietowani w tym pytaniu mieli możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi, 100% 

osiągnęła odpowiedź, że przy nakładaniu maseczki nie należy stosować płynów dezynfekcyjnych 

a 96% badanych  stwierdziła że na zranioną skórę, 78% uważała, że  przed nałożeniem  makijażu, 

12%, że przed zabiegami manicure/pedicure/depilacji a zaledwie 2% ankietowanych, że przed 

przekłuciem uszu nie należy stosować płynu do dezynfekcji (Rycina 17). 

 

Rycina 17. Przypadki, w których nie stosuje się płynów dezynfekcyjnych 

 

Najwięcej, bo aż 66% uzyskała odpowiedź, że można zarazić siebie i klientów 

drobnoustrojami chorobotwórczymi nie stosując sterylizacji, 26% ankietowanych stwierdziło, że 

świadomy klient może to zgłosić do sanepidu, na samym końcu znalazła się z 8% wynikiem 

odpowiedź, że żadnych konsekwencji z tego powodu nie ma (Rycina 18). 

Rycina 18. Konsekwencje braku sterylizacji narzędzi 
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48% badanych kwestionariuszem wskazała dezynfekcję min. podłóg, klamek od drzwi, 

wykafelkowanych ścian, blatów i mebli, a 28% ankietowanych wymieniła dezynfekcję skóry                       

i blatów roboczych, 14% - dezynfekcję samych foteli zabiegowych i blatów, 10% - dezynfekcję 

podłóg i klamek od drzwi (Rycina 19). 

Rycina 19. Dezynfekcja  dużych powierzchni 

 Ankietowani określili, do jakich zabiegów konieczne jest zastosowanie dezynfekcji -                 

w tym pytanie można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 94% ankietowanych 

kosmetologów uznało konieczność dezynfekcji przy percingu, przy regulacji brwi  - 66%, 

natomiast 49%  uznało konieczność dezynfekcji przy manicure/pedicure, 24% - peelingu 

kawitacyjnym, zaledwie 6% badanych wskazało makijaż wieczorowy, natomiast 0% uzyskały 

dwie odpowiedzi: maska borowinowa i galwanizacja (Rycina 20). 

Rycina 20. Konieczność zastosowania dezynfekcji przy zabiegach 
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W kolejnym pytanie respondenci odpowiedzieli do jakich zabiegów nie jest konieczne 

zastosowanie dezynfekcji, można było zaznaczyć wiele odpowiedzi. 84% badanych wskazało 

makijaż wieczorowy, 72% - peeling kawitacyjny, 58% - regulacja brwi, 34% - depilacja nóg, 

zaledwie 4% - manicure/pedicure. Nikt z badanych nie zaznaczył piercingu i masażu ciała 

(Rycina 21). 

 

Rycina 21. Brak konieczności  stosowania dezynfekcji przy zabiegach 

 

W tym pytaniu, była możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi,  najwięcej 

osób, aż 68% opowiedziało się za metodami chemicznymi stosowanymi w salonie, na drugim 

miejscu 40% była odpowiedź termiczno – fizyczne, 26% uzyskała odpowiedź metody fizyczne, 

zaś tylko 14% ankietowanych odpowiedziała termiczne (Rycina 22). 

 

Rycina 22. Metody dezynfekcji stosowane w salonie 
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Aż 74% ankietowanych wskazała, że wystarczy raz na tydzień stosować dezynfekcję 

ścian i podłóg, 14% badanych stwierdziła, że należy dezynfekować te powierzchnie po 

zakończonej dziennej pracy w gabinecie, zaledwie 12% opowiedziała się, że trzeba to robić po 

każdym kliencie (Rycina 23). 

 

Rycina 23. Warunki stosowania dezynfekcji ścian i podłóg 

 

Aż 82% ankietowanych odpowiedziała, że sterylizacja narzędzi nie zwalnia                                    

z przygotowania, poprzez wcześniejszą dezynfekcję, ponieważ nawet pozostawiona niewielka 

ilość materiału biologicznego na narzędziach nie dopuści do ich pełnej jałowości, tylko 18% 

badanych odpowiedziała twierdząco tak (Rycina 24). 

 

 

Rycina 24.  Konieczność dezynfekcja przy sterylizacji  

 

Badani określili, aż 76%, że gabinet nie mógłby funkcjonować z samą dezynfekcją, 

ponieważ nie jest to samowystarczalne i na tyle skuteczne, aby pozbyć się drobnoustrojów 

chorobotwórczych i ustrzec klientów, przed groźnymi chorobami, na kolejnym miejscu z 24% 

badani opowiedzieli się, że jest to wystarczające (Rycina 25). 
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Rycina 25. Czy gabinet mógłby funkcjonować jedynie dezynfekując narzędzia  

i powierzchnie? 

 

Zdecydowana większość respondentów, aż 86% zdecydowała, że zastosowanie 

sterylizacji nie ogranicza się tylko do użycia autoklawu, ponieważ bez odpowiedniego 

zapakowania w torebki sterylizacyjne i przechowywania narzędzi, proces sterylizacji, nie miałby 

celu, zaledwie 14% badanych stwierdziła, że same użycie autoklawu wystarczy (Rycina 26). 

 

Rycina 26. Czy zastosowanie sterylizacji ogranicza się tylko do użycia autoklawu? 

 

DYSKUSJA 

Procesy dezynfekcji i sterylizacji w gabinecie kosmetycznym są kluczowymi elementami 

dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania salonu. Wiąże się z tym duża 

odpowiedzialność, ponieważ tylko dzięki ich znajomości i prawidłowemu przeprowadzeniu, 

gabinety kosmetyczne mogą uniknąć ryzyka zakażenia, zarówno personelu, jak i klientów. 

Przeprowadzone badanie ankietą dla kosmetologów i kosmetyczek, pracujących w gabinetach, 

pozwoliło na uświadomienie ich znajomości zasad, roli,  znaczenia  i opinii na temat stosowania 

dezynfekcji i sterylizacji w gabinecie kosmetycznym.   
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Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, co do prawidłowej ilości procesów 

dezynfekcji i sterylizacji w salonie w ciągu jednego dnia pracy, ponieważ jest to uzależnione od 

wielu czynników, które w każdym salonie mogą wyglądać inaczej. Wyniki badań wskazują, że 

personel najczęściej korzysta z procesu dezynfekcji przed każdym zabiegiem, na powierzchnie 

ścian i podłóg, po każdym odebraniu telefonu, na siedzenia przy stanowisku pracy oraz 

sterylizuje narzędzia.  

Proces sterylizacji według respondentów jest stosowany w gabinecie najczęściej do 

wyjaławiania narzędzi. Stosuje się go na narzędzia wielokrotnego użycia, na sprzęt jednorazowy, 

na powierzchnie robocze.  

Iwona Wrześniewska-Wal uważa, że gabinety kosmetyczne są miejscem zabiegowym, w 

których istnieje ryzyko naruszenia ciągłości skóry, a każdy klient jest anonimowy, dlatego tak 

ważne jest przestrzeganie procedur sterylizacji [8]. Zgodnie z własnymi wynikami badań 

większość  ankietowanych, wie jaki jest cel sterylizacji, czyli wyjaławianie narzędzi.  

Natomiast Anna Nowak w swojej pracy opisuje sposób postępowania z narzędziami, 

który jest uzależniony od funkcji jakie te instrumenty pełnią. Według niej  narzędzia i części 

sprzętu nie naruszające ciągłości skóry, wystarczy umyć i zdezynfekować odpowiednim 

preparatem, natomiast przyrządy naruszające granicę skórną, czyli w większości narzędzia 

wielokrotnego użytku, po każdym zabiegu myje się, dezynfekuje, ponownie czyści a na koniec 

sterylizuje, np. metalowe cążki [16]. Według badań własnych, respondenci zaznaczyli, że 

najlepszym sposobem przygotowania narzędzi jest zdezynfekowanie ich, po wcześniejszym 

umyciu w wanience dezynfekcyjnej, następnie osuszenie i wtedy w zależności od funkcji 

narzędzi, umieszczamy je w pakietach sterylizacyjnych i sterylizujemy w autoklawie (48%). 

Według Marty Bednarek i Marzeny Podgórskiej, bardzo ważnym elementem 

bezpieczeństwa jest odpowiednie przygotowanie kosmetologa, przed przystąpieniem do zabiegu. 

Najlepiej do zabiegów inwazyjnych zastosować higieniczne mycie rąk z zastosowaniem środka 

dezynfekcyjnego, aby w jak największej ilości zredukować liczbę drobnoustrojów 

chorobotwórczych [4].  

Wiesława Huńka – Żurawińska i Agnieszka Pulik informują kosmetologów, że 

dezynfekcja stanowi ważny element pracy gabinetu i jest procesem redukującym liczbę 

drobnoustrojów, do stanu niezagrażającemu życiu człowieka. Jest to proces decydujący                 

o bezpiecznym funkcjonowaniu salonu kosmetycznego [1].  



Wiedza pracowników gabinetów kosmetycznych na temat roli i zastosowania dezynfekcji                          

i sterylizacji w gabinecie kosmetycznym 

244 

 

Małgorzata Kawka, w swojej pracy pisze, że mycie dłoni jest czynnością niezbędną, przed 

przystąpieniem do klienta, przed nałożeniem i po zdjęciu rękawiczek oraz po skończonym 

zabiegu. Dodatkowo zarówno ważną czynnością, jak mycie dłoni jest ich dezynfekcja [24].  

 

WNIOSKI 

Analiza materiału badawczego pozwoliła na wysunięcie następujących wniosków: 

1. Kosmetolodzy i kosmetyczki pracujące w gabinetach kosmetycznych posiadają dobrą 

wiedzę na temat roli i znaczenia oraz zastosowania  dezynfekcji i sterylizacji w gabinecie 

kosmetycznym.   

2. Zużycie preparatów dezynfekcyjnych jest ściśle związane z dzienną ilością klientów 

gabinetu.  

3. Zdecydowana większość ankietowanych ma świadomość tego, że brak sterylizacji                    

w gabinecie niesie za sobą konsekwencje w postaci możliwości zarażenia własnej osoby               

i klientów drobnoustrojami chorobotwórczymi oraz, że świadomy klient może zgłosić to  

odpowiednim jednostkom nadzoru higienicznego.  

4. Wiedza personelu gabinetów kosmetycznych na temat zabiegów wymagających 

dezynfekcji i odpowiedniego przygotowania narzędzi była dobra. Większość w 

prawidłowy sposób ocenia te sytuacje, gdy konieczna jest dezynfekcja i sterylizacja, czyli 

przy: piercingu, manicure/pedicure, czy regulacji brwi - czyli do tych zabiegów, przy 

których jest ryzyko naruszenia ciągłości skóry. Wcześniejsze mycie i dezynfekcj, czy 

zapakowania w torebki sterylizacyjne daje pewność, co do całkowitego bezpieczeństwa 

podczas wykonywanych zabiegów. 
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PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA ROZTWORU REZORCYNY         

I KWASU MONOCHLOROOCTOWEGO W TERAPII BRODAWEK STÓP 

TYPU MYRMECIA 

Faustyna Kuros  

Instytut Nauk o Zdrowiu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu 

 

WSTĘP 

Wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV - Human Papilloma Virus) to liczna rodzina 

wirusów DNA powszechnie występujących w populacji na całym świecie. HPV zakażają 

komórki nabłonka płaskiego, powodując nieprawidłową proliferację zakażonych komórek [1]. 

Do tej pory zidentyfikowano ponad 220 genotypów wirusa HPV, część z nich może zainfekować 

powłokę skórną, a część błony śluzowe ludzkiego ciała [2, 3]. Doniesienia wskazują, że spośród 

scharakteryzowanych dotychczas typów HPV, niektóre z nich mają działanie potencjalnie 

onkogenne co w rzeczywistości wiąże się z modulowanym ryzykiem rozwoju raka 

płaskonabłonkowego jamy ustnej, gardła i krtani [1, 4]. Podzbiór wirusów HPV, takich jak                

HPV-16 i HPV-18, określa się jako typy wysokiego ryzyka i uznaje się je za główny czynnik 

etiologiczny raka szyjki macicy [3, 5]. HPV przyczynia się także do powstawania zmian 

skórnych w postaci grudek o hiperkeratotycznej, nierównej powierzchni, z tendencją do 

samoistnego ustępowania. W zależności od morfologii (typu wirusa) oraz umiejscowienia zmian 

wyróżnia się: brodawki zwykłe (Verrucae vulgares), brodawki płaskie (Verrucae planae)                        

i brodawki podeszwowe (Verrucae plantares) [4, 6, 7].  

Brodawki skórne Verrucae plantares są częstym schorzeniem o etiologii wirusowej 

spotykanym w praktyce podologicznej. Podtypem wirusa HPV, który wywołuje stan chorobowy 

myrmecia jest HPV-1, natomiast HPV-2 odpowiada za brodawki mozaikowe (mosaic warts) [4]. 

Brodawki typu myrmecia są to zwykle pojedyncze lub nieliczne, głębokie wykwity 

umiejscowione głównie na podeszwach stóp (mogą zlokalizować się także w obrębie tkanek 

okołopaznokciowych i przestrzeni podpaznokciowej). Zmiany mogą pojawić się w każdym 

wieku, jednak częściej występują u dzieci i młodych dorosłych. Wywołują one odczyn zapalny, 

bolesność oraz mają tendencję do powiększania się, co w znacznym stopniu utrudnia chodzenie.  
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Usunięcie warstwy powierzchownej (hiperkeratotycznej) uwidacznia punkcikowate krwawienia 

będące mikrozakrzepami krwi w przerosłych pętlach naczyń włosowatych. [8, 9]. W przypadku 

dużych, pojedynczych HPV w obrębie pięty istotne jest, aby odróżnić infekcję od raka 

brodawkującego. Jeśli zmiana nie poddaje się leczeniu, konieczne jest pobranie wycinka przez 

chirurga lub lekarza dermatologa do badania histopatologicznego w celu weryfikacji zmiany                    

i ustalenia ostatecznej diagnozy [6]. Rozpoznanie brodawek mozaikowych o typie HPV-2 opiera 

się przede wszystkim na drobnych,  licznych, powierzchownych oraz zlewających się wykwitach 

umiejscowionych na stopach od strony podeszwowej (zmiany przypominają mozaikę). Różnią się 

od myrmecia znacznie bardziej przewlekłym przebiegiem, brakiem bolesności, intensywniejszym 

krwawieniem podczas oczyszczania warstwy powierzchownej oraz obrazem histologicznym 

charakterystycznym dla zakażeń HPV-2 [4, 7, 8].  

Brodawki wirusowe stóp rozprzestrzeniają się drogą bezpośredniego kontaktu, tzn. 

podczas dotykania stóp osoby chorej przez osobę zdrową, jak i pośredniego kontaktu np. gdy 

następuje kontakt z zakażonym podłożem (szczególnie płyty basenowe, sauny, siłownie, 

prysznice i wykładziny hotelowe). Czynnikami predysponującymi są mikrourazy skóry oraz  

maceracja w wyniku nadpotliowści stóp czy ciągłego rozmiękczania naskórka (baseny, mokre 

ręce u barmanów, sprzątaczek) [8]. Pomimo, iż wskaźnik samoistnego ustąpienia brodawek 

skórnych wynosi 65–78%, dla większości ludzi są one kosmetycznym oszpeceniem, często mają 

tendencję do rozprzestrzeniania się i obniżają jakość życia pacjentów, w związku z tym 

wymagają szybkiej interwencji w kierunku niwelowania niechcianych zmian [9]. Leczenie może 

obejmować terapie miejscowe przy użyciu kwasu trichlorooctowego, kwasu salicylowego, 

azotanu srebra, fenolu, podofilotoksyny i 5-fluorouracylu. Inne metody leczenia to krioterapia, 

zabiegi chirurgiczne i laser dwutlenkiem węgla (CO2) – jednak te metody stwarzają wysokie 

ryzyko pozostawienia blizn. Jak donosi piśmiennictwo stosowano także różne metody 

ogólnoustrojowe, takie jak lewamizol i siarczan cynku, ale żadna z nich nie przyniosła 

całkowitego wyleczenia brodawek bez nawrotu [10]. U pacjentów z obniżoną odpornością 

zakażenia HPV-1 i HPV-2 mogą być powszechne, uporczywe oraz oporne na leczenie miejscowe 

co w dalszym ciągu stanowi wyzwanie dla lekarzy dermatologów oraz specjalistów podologów 

[1]. 
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CEL PRACY 

Celem badania było porównanie i ocena skuteczności działania roztworu rezorcyny w 

stężeniu 20% oraz kwasu monochlorooctowego w stężeniu 50% w terapii niwelowania brodawek 

podeszwowych stóp typu myrmecia (HPV-1). 

 

MATERIAŁ I METODY 

W badaniu wzięło udział 20 losowo wybranych pacjentów objętych opieką podologiczną, 

u których zdiagnozowano na stopach brodawki typu myrmecia. Zakwalifikowanych do badania 

pacjentów podzielono na 2 grupy: grupa I (G1) – 10 pacjentów poddano zabiegom terapii HPV 

przy zastosowaniu 20% roztworu rezorcyny (Rp. Rezorcini 20,0, M.f.sol. 10,0), grupa II (G2) – 

10 pacjentów poddano zabiegom terapii HPV przy zastosowaniu kwasu monochlorooctowego              

(5 mg/100 ml, woda oczyszczona). W grupie I badaniem objęto 5 kobiet oraz 5 mężczyzn                       

w wieku od 23 do 50 lat (średnia wieku 32,2 lat). W grupie II badaniem objęto 7 kobiet oraz                   

3 mężczyzn w wieku od 26 do 38 lat (średnia wieku 32,3 lat). Żadna z badanych osób nie 

poddawała się nigdy wcześniej leczeniu brodawek. 

Metodą badawczą był eksperyment, polegający na zbadaniu, jakie zmiany zajdą w obrazie 

klinicznym pod wpływem działania substancji chemicznych w postaci roztworów: 20% 

rezorcyny i 50% kwasu monochlorooctowego, jaka jest liczba aplikacji przy zastosowaniu danej 

substancji oraz pełny czas terapii. Dane zbierano kilkoma technikami: obserwacją bezpośrednią               

i na podstawie oceny dokumentacji fotograficznej, jak również za pomocą prospektywnej 

analizie dokumentacji medycznej, na którą każdy pacjent wyraził świadomą zgodę na udział                

w eksperymencie przed rozpoczęciem planowanych analiz. U wszystkich badanych 

przeprowadzono diagnostykę, która obejmowała m.in. ankietę przedzabiegową w połączeniu                 

z dokładnym wywiadem pacjenta. Rozpoznanie myrmecia ustalono na podstawie pojedynczych 

lub nielicznych zmian umiejscowionych na podeszwach stóp oraz bolesności w trakcie 

chodzenia. W celu potwierdzenia infekcji HPV-1 ścięto skalpelem warstwę hiperkeratotyczną 

odgraniczonej zmiany skórnej, która uwidoczniła punkcikowate krwawienie. W rozpoznaniu 

różnicowym wykluczono odcisk (clavus) różniący się od myrmecia bardziej gładką 

powierzchnią, obecnością niekrwawiącego czopa rogowego w centralnej części zmiany oraz 

występowaniem na stopach wyłącznie w miejscach ucisku mechanicznego. Przed wykonaniem 
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pierwszej aplikacji u wszystkich badanych w obydwu grupach wykonano dokumentację 

fotograficzną oraz poproszono o wypełnienie ankiety, wykluczono także przeciwwskazania do 

zabiegu. Probanci zostali poinformowani o celu i zasadach terapii, uzyskali również odpowiedzi 

na pytania oraz przekazano im zalecenia do pielęgnacji domowej. W czasie trwania badania 

żadna z osób nie wykonywała innych zabiegów i nie stosowała innych niż zalecone preparaty 

domowe. W I (G1) grupie probantów wykonywano zabiegi w odstępach dwutygodniowych                     

o następującej procedurze: dezynfekcja miejsca zabiegowego, usunięcie hiperketatotycznych 

warstw brodawki za pomocą jednorazowego, sterylnego ostrza (skalpela) w rozmiarze 15 oraz 

dłuta podologicznego w rozmiarze 2, 3 lub 5 (w zależności od wielkości wykwitu), antyseptyka 

roztworem ponadtlenków (superoxidised solution), aplikacja 20% roztworu rezorcyny w postaci 

przymoczki oraz opatrunek z odciążeniem na 48 godzin. W grupie II (G2) wykonano zabiegi                 

z wykorzystaniem kwasu monochlorooctowego, który był precyzyjnie nakładany na zmianę za 

pomocą bezwłókienkowego mikro-aplikatora. Badanie, podobnie jak w przypadku grupy I (G1), 

było przeprowadzane co dwa tygodnie według takiej samej procedury. 

 

WYNIKI 

Wiek pacjentów wahał się od 20 do 50 lat, średnia wieku wynosiła 32 lata. Spośród 20  

pacjentów było 12 kobiet stanowiących 60% badanych oraz 8 mężczyzn, którzy stanowili 40% 

badanych (Tabela I). 

 

Tabela I. Wiek i płeć badanych 

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Płeć G1 K K K K K M M M M M  

Wiek G1 30 38 39 36 28 23 24 23 31 50 m – 32,2 

Płeć G2 K K K K K K M M K M  

Wiek G2 30 38 38 36 33 20 27 26 37 38 m – 32,3 

 

W niniejszym badaniu porównano liczbę aplikacji wybranych substancji chemicznych                

w dwóch grupach pacjentów (G1 i G2) – aplikowano substancje chemiczne w odstępach 

dwutygodniowych. W przypadku grupy G1 maksymalnie odnotowano 13 aplikacji, natomiast 

minimalnie zastosowano roztwór rezorcyny 6 razy.  
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W grupie G2 zaaplikowano kwas monochlorooctowy 9 razy, natomiast minimalny czas to 

4 zastosowania (Rycina 1). Średnia liczba aplikacji w zastosowaniu roztworu rezorcyny wynosi 

8,3, a w zastosowaniu kwasu monochlorooctowego 6,1 (Rycina 2). 

 

 

Rycina 1. Porównanie liczby aplikacji w terapii brodawek typu HPV-1 roztworem 

rezorcyny w stężeniu 20% dla grupy 1 (G1) oraz kwasem monochlorooctowym                                 

w stężeniu 50% dla grupy 2 (G2) 

 

Rycina 2. Średnia liczba aplikacji w terapii brodawek typu HPV-1 roztworem rezorcyny                

w stężeniu 20% wymaga 8 powtórzeń, natomiast zastosowanie kwasu monochlorooctowego 

to średnio 6 aplikacji 
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Podczas terapii pacjenci zgłaszali różnego rodzaju dolegliwości. W grupie G1 

bezpośrednio po zastosowaniu roztworu rezorcyny u 2 probantów wystąpiło zaczerwienienie                  

i pieczenie skóry, a u 100% badanych zaobserwowano intensywne złuszczanie naskórka                      

w miejscu zmiany utrzymujące się niespełna siedem dni. Badani w grupie G1 nie odczuwali 

żadnego dyskomfortu w czasie chodzenia. W przypadku grupy G2, u której zastosowano kwas 

monochlorooctowy 80% pacjentów zgłosiło silne pieczenie w trakcie aplikacji, natomiast 

pęcherze skórne pojawiły się u 70% badanych. Złuszczanie naskórka w miejscu zmiany 

zaobserwowano tylko u 3 pacjentów, a u 90% probantów wystąpiło utrudnione chodzenie                  

w drugiej i trzeciej dobie z powodu dolegliwości bólowych (Rycina 3). Po zastosowaniu kwasu 

monochlorooctowego na brodawki podeszwowe, połowa (50%) badanych miała reakcje 

nadwrażliwości w postaci silnego stanu zapalnego skóry w obrębie zmiany utrzymujące się 

średnio do czwartej doby od zastosowania. Po zastosowaniu roztworu rezorcyny o stężeniu 20% 

nie odnotowano żadnych skutków ubocznych podczas terapii (Rycina 4). 

 

 

Rycina 3. Zgłaszane dolegliwości przez pacjentów w trakcie terapii 
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Rycina 4. Ocena skutków ubocznych po zastosowaniu użytych substancji w trakcie terapii. 

 

 

Fotografie 1 i 2 przedstawiają udokumentowane rezultaty terapii brodawek HPV-1 na 

pięcie przy użyciu roztworu rezorcyny w stężeniu 20% po 13 zabiegach (Fotograia 1) oraz po 

zastosowaniu kwasu monochlorooctowego po 6 zabiegach (Fotografia 2). Fotografie 3 i 4 

przedstawiają efekty terapii brodawek HPV-1 na śródstopiu przy użyciu roztworu rezorcyny w 

stężeniu 20% po 7 zabiegach (Fotografia 3) oraz po zastosowaniu kwasu monochlorooctowego 

po 4 zabiegach (Fotografia 4). 
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Fotografia 1. Porównanie efektów terapii brodawek typu myrmecia (HPV-1) przy użyciu 

roztworu rezorcyny w stężeniu 20% po 13 zabiegach u 30-letniej kobiety 

Fotografia 2. Porównanie efektów terapii brodawek typu myrmecia (HPV-1) przy użyciu 

kwasu monochlorooctowego  w stężeniu 50% po 6 zabiegach u 27-letniego mężczyzny 

Źródło: archiwum własne 

  

Fotografia 3. Porównanie efektów terapii brodawek typu myrmecia (HPV-1) przy użyciu 

roztworu rezorcyny w stężeniu 20% po 7 zabiegach u 31-letniego mężczyzny 

Fotografia 4. Porównanie efektów terapii brodawek typu myrmecia (HPV-1) przy użyciu 

kwasu monochlorooctowego  w stężeniu 50% po 4 zabiegach u 37-letniej kobiety 

Źródło: archiwum własne 
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DYSKUSJA 

Istnieje wiele różnych metod w niwelowaniu brodawek podeszwowych stóp. Ustalenie 

leczenia bądź terapii powinno być podejmowane indywidualnie dla każdego przypadku, zgodnie 

z doświadczeniem specjalisty, preferencjami pacjenta oraz zastosowaniem medycyny opartej na 

faktach [1]. W gabinecie podologicznym nie stosuje się metod inwazyjnych, terapia jest zwykle 

długotrwała i wymaga współpracy z specjalistą podologiem oraz bezwzględnej dyscypliny ze 

strony pacjenta. Polega ona na usunięciu warstwy hiperkeratotycznej brodawki oraz 

miejscowemu stworzeniu środowiska niesprzyjającemu rozwojowi wirusa, czyli zastosowaniu na 

HPV odpowiednio do rozpoznania dobranego środka farmakologicznego, którego działanie 

doprowadzi do odrzucenia infekcji wirusa na stopach. W zależności od fazy i wielości infekcji 

potrzeba na ogół od 3 do 12 zabiegów [11]. 

Na podstawie aktualnych doniesień naukowych, można stwierdzić, że nie ma określonej   

i najlepszej terapii przeciwwirusowej w leczeniu brodawek podeszwowych, a w obecnie 

stosowanych terapiach głównym celem jest uszkodzenie lub zniszczenie zakażonego nabłonka 

środkami chemicznymi, np. kwasem salicylowym, lub metodami fizycznymi – krioterapią 

ciekłym azotem [12, 13]. Pomimo, iż są to najczęściej wybierane metody leczenia to ich 

wskaźniki skuteczności są niskie (krioterapia 39%, kwas salicylowy 24%), pacjenci często 

doświadczają nawrotów, a odsetki wyleczeń zależą od typu HPV [15]. Z kolei substancje 

chemiczne takie jak kantarydyna, formaldehyd, glutaraldehyd, fenol, podofilina, kwas 

pirogronowy i kwas trichlorooctowy mogą być skuteczne, ale nie są zalecane ze względu na ich 

działanie żrące [13]. 

Stosunkowo często używaną substancją w farmakologii i kosmetologii jest rezorcyna 

(metahydroksyfenol). Wykazuje ona działanie keratolityczne, bakteriobójcze, grzybobójcze, 

odkażające. Ponadto hamuje wydzielanie łoju, wspomaga udrażnianie mieszków włosowych oraz 

ujednolica koloryt skóry. W małych stężeniach (1–5%) działa rozmiękczająco na naskórek,                    

w większych (5–15%) wykazuje działanie umiarkowanie keratolityczne, natomiast w stężeniach 

16–25% – silnie keratolityczne, a w stężeniu 40% działa przyżegająco (pasta rezorcynowa). 

Stosowana jest m.in. w łuszczycy, trądziku, grzybicach, zakażeniach bakteryjnych skóry, 

najczęściej w postaci roztworów, zawiesin oraz maści. Farmakopea potwierdza, że substancja jest 

bardzo łatwo rozpuszczalna w wodzie i etanolu [16, 17]. Wykorzystany w eksperymencie 

własnym roztwór rezorcyny, poza wyżej wymienionymi właściwościami, wykazał również 
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skuteczność o działaniu przeciwwirusowym w terapii brodawek podeszwowych HPV-1, a jego 

20% stężenie potwierdziło działanie silnie keratolityczne we wszystkich przypadkach. 

Kwas monochlorooctowy to pochodna kwasu octowego, który ze względu na obecność 

chloru w cząsteczce wykazuje mocniejsze działanie od kwasu octowego. Jest substancją 

wykorzystywaną do produkcji leków przeciwbólowych oraz witaminy B6. Ponadto ma 

zastosowanie w roztworach zwalczających brodawki oraz inne narośle i znamiona na skórze. 

Kwas ten działa drażniąco na skórę, powodując silne oparzenia oraz jest substancją toksyczną dla 

organizmów wodnych [18].  W badaniu własnym przy użyciu kwasu monochlorooctowego na 

HPV-1 zaobserwowano bardzo częste pojawianie się pęcherzy skórnych, w pojedynczych 

przypadkach pęcherze były wypełnione treścią ropną, w wyniku których wystąpiło utrudnione 

chodzenie w drugiej i trzeciej dobie. Istotną uwagą jest fakt, że u żadnego probanta nie doszło do 

silnego oparzenia po zastosowaniu tej substancji, natomiast u połowy badanych wystąpił silny 

obrzęk, zaczerwienienie, ból oraz nadwrażliwość, co znacznie obniżyło jakość życia pacjentów w 

czasie trwania terapii.  

 

WNIOSKI 

Przeprowadzony eksperyment wykazał skuteczność badanych substancji oraz różnice               

w terapiach. Kwas monochlorooctowy wykazuje silniejsze działanie drażniące na zmiany                        

w porównaniu z roztworem rezorcyny, co świadczy o jego szybkiej penetracji w głąb skóry. 

Pomimo wysokiej toksyczności obydwie substancje farmakologiczne zastosowane miejscowo                

i rozsądnie są bezpieczne i nie powodują skutków ubocznych w postaci bliznowacenia. 

Czas pełnej terapii kwasem monochlorooctowym był o jeden miesiąc krótszy od terapii 

roztworem rezorcyny. Z obserwacji własnych wynika, że na jakość i czas terapii wpływa rozmiar 

(wielkość) brodawki oraz długość występowania tych wykwitów na stopach. 

Badanie oceniające skuteczność zastosowania 20% roztworu rezorcyny w grupie I (G1) 

oraz kwasu monochlorooctowego w grupie II (G2) w przypadku brodawek HPV-1, wskazuje na 

potrzebę intensyfikacji leczenia bądź zastosowania skojarzonej terapii dla osiągnięcia celów 

leczniczych w grupie II (G2), a co za tym idzie zmniejszenia liczby powikłań i poprawy jakości 

życia pacjentów. 

Wyniki zaprezentowanej pracy stanowią istotną przesłankę dla dalszych badań, które 

pozwolą na znalezienie optymalnego działania w niwelowaniu brodawek HPV-1 w obrębie stóp. 
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WSTĘP 

O zespole lub syndromie Aspergera mówi się od lat 80-tych XX wieku.  Właśnie wtedy 

zostały uznane prace Hansa Aspergera. W roku 1944 opisał on dzieci, których zachowanie 

przypominało opisany rok wcześniej autyzm wczesnodziecięcy opisany przez Leo Kannera. 

Dzieci badane przez Aspergera miały nietypowe cechy jak bardzo dobra pamięć i dokładna 

wymowa. Osoby z Zespołem Aspergera mogą mieć trudności adaptacyjne, czyli kłopoty                      

z dostosowaniem się do nowej sytuacji i okoliczności życiowych, co może dawać objawy                    

w postaci prób manipulacji otoczeniem. Zanotowano także wzrost liczby zachorowań                        

w porównaniu do lat 90-tych ubiegłego wieku [1]. 

 

Według klasyfikacji chorób ICD-10 (F84.5) Zespół Aspergera należy do grupy zaburzeń 

podlegających pod zaburzenia ze spektrum autyzmu. Ma podłoże neurobiologiczne ze złożoną 

etiologią. Charakteryzuje się indywidualnym zestawem objawów o różnym nasileniu dla każdej 

jednostki. Ze względu na to grupa chorych jest bardzo zróżnicowana. Możliwe jest jednak 

wyodrębnienie konkretnych nieprawidłowości, takich jak zaburzenia komunikacji, 

nieprawidłowe interakcje i trudności w relacjach, silne zainteresowania konkretnym tematem                 

i kłopoty z wyrażaniem emocji [1, 2, 3]. 

W okresie noworodkowym najbardziej charakterystyczne są trudności w karmieniu                    

i braniu na ręce, ze względu na to, że dziecko jest niechętne do tego typu kontaktu. U dziecka 

starszego wyraźniejsze są problemy z komunikacją, dziecko nie jest w stanie sygnalizować 

potrzeb. Dzieci szkolne nie są w stanie zrozumieć metafor, można zauważyć problemy ze stylem 

wypowiedzi. Okres nastoletni nie ma charakterystycznych dla siebie objawów, na tle innych 

rówieśników bardziej widoczne są objawy występujące w poprzednich okresach [1, 2, 3]. 

Podobnie do innych zaburzeń ze spektrum autyzmu Zespół Aspergera dotyka częściej 

płeć męską niż żeńską. Ciężko dokładnie określić częstotliwość występowania ze względu na 

trudności w diagnostyce, przez co zdarza się, że jest on mylony z innymi zaburzeniami lub 

nieprawidłowo przypisywany ludziom zdrowym, ale zamkniętym w sobie lub nieśmiałym [4]. 
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W Polsce Zespół Aspergera, jako składowa zaburzeń ze spektrum autyzmu może 

występować u 1/68 osób [5], natomiast badania duńskie z 2016r. wykazały częstość 

występowania u 1,1% europejskiej populacji [6]. Częstość występowania zaburzeń ze spektrum 

autyzmu  na świecie to 62/10 tysięcy osób [7].  

Jednymi z pierwszych objawów, jakie można zaobserwować już u najmłodszych dzieci             

w postaci niechęci w trakcie karmienia, częstego płaczu. Noworodek z ZA (Zespół Aspergera) 

jest niechętny do zabawy, a także brania na ręce [1]. 

 Zaburzenie jest rzadko diagnozowane przed okresem szkolnym, gdzie niekiedy mało 

nasilone objawy są możliwe do zauważenia. Jednym z typowych objawów jest problem z mową   

i komunikacją werbalną i niewerbalną.  Trudności te wynikają z zaburzeń prozodii, czyli mowy 

charakteryzującej się bardzo dokładną intonacją, rytmiką i modulacją wyrazów oraz braków 

semantyczno–pragmatycznych dziecko ma problemy ze zrozumieniem metafor i przenośni [1, 8]. 

 Dzieci z Zespołem Aspergera mogą mieć problemy z dopasowaniem stylu wypowiedzi do 

danej sytuacji. W opozycji do tego używają słów wyszukanych, nieadekwatnych do ich wieku, 

często wymawiają je w sposób bardzo dokładny, wręcz pedantyczny. Dodatkową trudność                 

w okresie szkolnym i dorosłym życiu stanowi problem z nawiązywaniem kontaktów z innymi 

ludźmi, między innymi ze względu na utrudnione wczuwanie się w sytuacje drugiego człowieka. 

Dzieci z Zespołem Aspergera nie są wstanie zrozumieć, co czuje druga osoba patrząc jedynie na 

jej postawę, ton głosu, gesty. Mogą mieć problem z utrzymaniem kontaktu wzrokowego                   

w trakcie rozmowy. Brak im podstawowych umiejętności do zbudowania i utrzymania relacji 

społecznych. Często zachowują się egocentrycznie. Preferują rutynowy sposób działania [9]. 

 Zespół Aspergera, jako zaburzenie należące do ASD (Autism Spectrum Disorder) może 

powodować objawy w obszarze neurobiologicznym na różnym etapie życia. Wyróżnia się 

następujące rodzaje tych nieprawidłowości wraz z ich przykładami: 

1. Nieprawidłowości neurologiczne: 

 uszkodzenia okolic pnia mózgu, płatów skroniowych, czołowych, uszkodzenia móżdżku, 

kory oczodołowej, hipokampa, 

 uszkodzenia w skroniowo – potylicznej części mózgu, 

 nieprawidłowości w zapisie EEG, 

 zaburzenia funkcjonowania płatów czołowych dolnych, 

 dysfunkcje okołoruchowe, 

 zaburzona integracja sensoryczna. 

2. Nieprawidłowości neurochemiczne: 

 podwyższony poziom serotoniny, endorfin, 

 zaburzony poziom dopaminy, oksytocyny i wazopresyny, 

 nieprawidłowa neurotransmisja cholinergiczna, 

 nieprawidłowe neuroprzekaźnictwo z wykorzystaniem katecholamin, 

 podwyższony poziom trójjodotyroniny i tyroksyny. 

3. Nieprawidłowości neuroanatomiczne: 

 zaniki tkanki mózgowej, 

 nadmiar lub nieprawidłowa ilość komórek w okolicach układu limbicznego, 
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 makrocefalia, 

 zmiany w zwojach podstawy, 

 zmiany w ciężarze i wielkości mózgu, 

 zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej w okolicy jąder wzgórza [10]. 

 

 U dzieci z Zespołem Aspergera pojawić się mogą dodatkowe zaburzenia w sferze 

psychiki. Zgodnie z badaniami wykonanymi przez Ghaziuddina i współpracowników dzieje się 

tak w 65% przypadków [11]. 

 Jednym z często współistniejących zaburzeń jest OCD (Obsessive compulsive disorder) – 

zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Charakteryzuje się ono często powracającymi, natrętnymi 

myślami lub przymusowymi zachowaniami, np.: układaniu przedmiotów w ustalonym porządku 

[11, 12]. 

 

Etologia występowania Zespołu Aspergera 

 Dokładne przyczyny występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym Zespołu 

Aspergera nie są do końca znane, jednak na ich wystąpienie mogą mieć czynniki prenatalne i 

perinatalne,  mające związek z porodem [10, 13]. 

Dzieci mające zaburzenia ze spektrum autyzmu mają gorsze warunki dojrzewania w życiu 

płodowym, trudniejszy jest również przebieg porodu.  

Częstość występowania schorzenia zależy m.in. od: zażywania leków przez matkę  

w czasie ciąży, niskiej masy urodzeniowej, cukrzycy u matki, przedłużającego się porodu 

wywoływanego lekami. Nie bez znaczenie pozostaje także wiek rodziców. Im starsi rodzice tym 

ryzyko urodzenia dziecka z Zespołem Aspergera wzrasta [10, 14]. 

Przeprowadzone zostały badania na temat wpływu czynników występujących przed  

i po ciąży na występowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym Zespołu Aspergera: 

1. Badania przeprowadzone przez Wilkersona i współpracowników miały na celu określenie 

możliwych teratogenów działających w ciąży i do 28. dnia życia dziecka. Wykazano, że 

istotne są: zażywane podczas ciąży leki, przebyte przez matkę w trakcie ciąży infekcje, 

depresja, niska masa urodzeniowa dziecka, długość porodu [10]. 

2. Kolejne badanie miało na celu określić poziom stresu psychologicznego. Wykonane 

zostały przez Beversdorf`a i współpracowników. Wyniki wskazują na podwyższone 

ryzyko w przypadku występowania zwiększonej liczby stresorów pomiędzy 21 a 31 

tygodniem ciąży [10]. 

3. Gillberg i Cederlung za cel swoich badań postawili określenie czynników ryzyka 

występowania Zespołu Aspergera, jako metodę wykorzystując badanie ankietowe. 

Wyniki tych badań pokazują procentowy udział tych czynników: 

 czynniki dziedziczne (przy niskim prawdopodobieństwie)– 24% 

 czynniki dziedziczne (przy średnim prawdopodobieństwie)– 19% 

 pre- i perinatalne patogeny– 13% 

 nieokreślone– 13% 

 czynniki dziedziczne (przy wysokim prawdopodobieństwie)– 12% 
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 interakcja geny– środowisko– 11% 

 syndromy medyczne/aberracje chromosomalne– 9% [10].  

 

Gołaska wskazuje na istnienie hipotezy testosteronowej, która wskazuje na to, jakie zmiany 

w pracy mózgu może spowodować wczesne wystawianie go na oddziaływanie androgenów. 

Zmiany te obejmują obszary funkcjonalne i strukturalne mózgu, a także różnice kognitywne             

i behawioralne. Pierwszy nagły wzrost poziomu testosteronu występuje jeszcze w życiu 

płodowym pomiędzy 8 a 24 tygodniem ciąży. Kolejny pojawia się po porodzie i utrzymuje do 

około 4- 6 miesiąca życia– testosteron noworodkowy. Ostatnim momentem wzrostu poziomu 

tego hormonu jest okres dojrzewania, testosteron ma za zadanie kontrolować ten proces. 

Hipoteza testosteronowa została stworzona głównie w oparciu o badania na jednodniowych 

noworodkach. Wykazały one różnice co do preferencji. Chłopcy byli bardziej zainteresowani 

obiektami mechanicznymi, podczas gdy dziewczynki wolały obserwowanie twarzy innych ludzi. 

Dzieci autystyczne są zainteresowane jeszcze bardziej przedmiotami nieożywionymi niż zdrowe 

noworodki płci męskiej, co według badaczy ma związek z hipermaskulinizacją mózgu [10, 15]. 

Wykazano, że występowanie zaburzeń autystycznych może mieć podłoże genetyczne  

u 20-25% dzieci. Stwierdzono zgodność występowania zaburzeń u bliźniąt jednojajowych w 90% 

przypadków, a 10-20% jeżeli chodzi o bliźnięta dwujajowe. Na występowanie mają także wpływ 

inne czynniki, takie jak epigenetyka i środowisko, w związku z czym w żadnym z badań nie 

stwierdzono 100% występowania zaburzenia u obojga z bliźniąt [16, 17]. 

 Najbardziej wiarygodnym, według Poot`a, modelem dziedziczenia genów 

odpowiedzialnych za występowanie tych zaburzeń jest model wielogenowy, w którym geny 

dziedziczone kodominująco (żaden z genów nie jest ani recesywny, ani dominujący, mają równy 

wpływ na tworzenie się fenotypu) wchodzą ze sobą w interakcje [18]. 

 

Diagnostyka Zespołu Aspergera 

Diagnostyka Zespołu Aspergera prowadzona jest przez zespół specjalistów w skład, 

którego wchodzą psycholog, logopeda, pedagog i lekarzy. Diagnostyka polega na ocenie 

sprawności ruchowej dziecka, jego wzroku, słuchu, pamięci, poziomu interakcji społecznych 

oraz późniejszej analizie [19]. 

W 80% przypadków w ciągu dwóch pierwszych lat rodzice zgłaszają się do specjalistów 

celem postawienia diagnozy, ta jednak formułowana jest później– pomiędzy  

3 a 6 rokiem życia dziecka. Trudności w zdiagnozowaniu powstają ze względu na niewielką 

wiedzę pediatrów na temat ASD. Dodatkowo do około 3. roku życia objawy mogą wskazywać na 

upośledzenie umysłowe lub inne zaburzenia [19, 20]. 

Podstawową metodą jest diagnoza oparta o klasyfikację danego zaburzenia na podstawie 

obserwacji dziecka i widocznych objawów, a następnie wykorzystywane są metody wykluczania 

przyczyn innych chorób. W kolejnym etapie eliminowane są: upośledzenie umysłowe, 

zaburzenia mowy, słuchu, wzroku. Ważny jest także wywiad rodzinny, ze względu na to, że 

dzieci zaniedbane psychicznie oraz emocjonalnie mogą przejawiać podobne objawy do Zespołu 

Aspergera. Należy także wykluczyć inne zaburzenia genetyczne [21]. 
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 W przypadku diagnozowania Zespołu Aspergera zgodnie z kryteriami ICD-10, dziecko 

musi spełniać określone kryteria pod warunkiem wyłączenia innych zaburzeń rozwojowych lub 

chorób, takie jak schizofrenia lub zaburzenie obsesyjno-kompulsywne.  

 

Według kryteriów ICD-10: 

 dziecko nie może mieć deficytów mowy i funkcji poznawczych oraz potrafi wymawiać 

kilka wyrazów do drugiego roku życia, 

 do ukończenia 3. roku życia dziecko porozumiewa się pełnymi zdaniami, a nie 

pojedynczymi wyrazami, 

 spełnia normy rozwojowych przez pierwsze trzy lata życia.  

 niekonieczne do postawienia diagnozy jest stwierdzenie nietypowych umiejętności lub 

dużego zainteresowania jednym tematem [1]. 

Diagnoza jest stawiana na podstawie uzyskanych punktów. 

 Inaczej wygląda stawianie diagnozy zgodnie z klasyfikacją DSM– V.  Zrezygnowano tam 

z rozróżniania zaburzeń autystycznych, Zespołu Aspergera oraz PDD-NOS (Pervasive 

developmental disorder not otherwise specified)– całościowe zaburzenie rozwoju. Traktuje się je, 

jako jedną jednostkę – zaburzenie ze spektrum autyzmu. Aby zdiagnozować ASD potrzebne jest 

spełnienie pewnych kryteriów: 

 upieranie się przy pewnych zachowaniach i powtarzalność zachowań, 

 deficyty społeczno–komunikacyjne jest to połączenie dwóch grup należących do triady 

diagnostycznej: zaburzenia komunikacji oraz zaburzenia interakcji społecznych.  

 

W dalszych kryteriach diagnozowania dwa wymienione wyżej obszary są dokładniej 

opisane. Należy pamiętać, że Zespół Aspergera różni się od autyzmu, np.: chęcią komunikacji               

z otoczeniem, próbami manipulacji nie tylko językowych a także emocjonalnych [1]. 

 Do postawienia diagnozy stosuje się między innymi różnego rodzaju testy  

i narzędzia standaryzowane, w tym interaktywne, np.: STAT. Do pogłębionej diagnostyki 

stosowany jest ADOS– 2. 

 STAT– Screening Tool for Autism in Toddlers and Young Children - jest 

wystandaryzowanym narzędziem skriningowym, przeznaczonym do diagnozowania 

dzieci w wieku od 24 do 36 miesięcy. Zaburzenia autystyczne mogą być diagnozowane 

już w wieku dwóch lat, dzięki różnicom widocznym w badaniach klinicznych. 

Wykazywały one deficyty dzieci z ASD w sferze koncentracji, umiejętności społecznych 

i zabawy. Braki były łatwe do zauważenia przy porównaniu do grupy kontrolnej złożonej 

z dzieci zdrowych. Sam test sprawdza 12 umiejętności, które sprawdzane są w określony 

sposób. Określana jest zdolność do wykonania konkretnych czynności, takich jak 

proszenie, zabawa naśladowanie oraz kierowanie uwagi. Oceniane są one w trzech 

punktach– zdał, nie zdał lub zachowanie wyłaniające. Po przeniesieniu uzyskanych 

wyników do klucza możliwe jest określenie czy u dziecka występuje ryzyko ASD. Test 

jest przeznaczony do wykonywania przez personel przeszkolony, psychologów, 

logopedów, lekarzy, pracowników socjalnych i trwa około 20 minut [19, 22]. 
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 ADOS-2– Autism Diagnostic Observation Schedule– obowiązuje od 2012 roku, jako 

ustruktoryzowany i wystandaryzowany protokół obserwacji. Używany razem z ADI–R 

(wywiad do diagnozowania autyzmu) nazywany jest złotym standardem  

w diagnostyce ASD. Ostateczną decyzję o diagnozie podejmuje jedynie lekarz.                

ADOS-2 zawiera w sobie 5 modułów, które dobierane są indywidualnie do każdego 

dziecka. Pierwszy z nich to moduł dla małych dzieci. Dzieci biorące udział w badaniu 

muszą mieć skończone 12 miesięcy. Umożliwia określenie poziomu komunikacji, 

interakcji społecznych i zabawy w trzech pierwszych modułach. Badano trafność 

postawionych diagnoz względem poprzedniej wersji– ADOS. Wyniki wskazują, że                    

u dzieci, które miały postawioną diagnozę pomiędzy 16. a 35 miesiącem życia, 80%                   

z nich w późniejszym czasie miało ją utrzymaną. Moduł 1 używany jest w przypadku 

dzieci starszych niż 30 miesięcy, które zaczynają stosować pojedyncze wyrazy lub 

jeszcze nie mówią. Moduł 2 – dziecko posługuje się prostymi zdaniami. Moduł                        

3 przeznaczony jest dla płynnie mówiących dzieci i nastolatków, a moduł 4 dla 

nastolatków i dorosłych. Samo badanie ADOS-2 trwa około 45-60 minut, często jest 

nagrywane, a jego wyniki są kodowane. Każdy z modułów ma własny protokół ze skalą 

ocen składającą się z trzech lub czterech punktów. Po zsumowaniu możliwe jest 

określenie czy badane dziecko ma zaburzenia ze spektrum autyzmu. Pierwsze cztery 

moduły skupiają się na poziomie komunikacji społecznej i obecności zachowań 

stereotypowych, natomiast moduł 4 jedynie na komunikacji i interakcjach społecznych 

[19, 23]. 

 

Leczenie Zespołu Aspergera 

 Ze względu na to, że Zespół Aspergera, może mieć rożne objawy, konieczne jest 

zastosowanie różnych form leczenia. Powinny one być dostosowane indywidualnie do każdego 

dziecka i stosowane zarówno przez rodziców, jak lekarzy i terapeutów. Dobór metody zależny 

jest zespołu interdyscyplinarnego pracującego z dzieckiem. W zależności od występujących 

symptomów stosuje się jedynie leczenie niefarmakologiczne w postaci rożnego rodzaju terapii 

lub wspomaga się je podawaniem leków. Najczęściej są to leki podawane w trakcie leczenia 

depresji. 

Najczęściej stosowaną terapią jest metoda behawioralna, której podstawową zasadą jest 

stosowanie kar i nagród. Dzięki temu istnieje szansa na pokazanie dziecku, czego nie może robić, 

na przykład poprzez zabranie ulubionej zabawki. Tak prowadzona terapia pozwala na 

ukształtowanie dziecka w sposób pozwalający na adaptację do funkcjonowania  

w społeczeństwie poprzez regulowanie zachowania dziecka, co jest wystarczające do zbudowania   

trwałych połączeń nerwowych w mózgu [1]. 

 Prowadzona jest także edukacja emocjonalna, opierająca się na klasycznej terapii 

poznawczo – behawioralnej. Pozwala ona na zapoznanie dziecka ze źródłem emocji oraz 

sposobami na radzenie sobie z nimi, a także zauważenie, jaką rolę odgrywają one w życiu 

społecznym i interakcjach człowieka. Pacjent ma możliwość nauczyć się rozpoznawać emocje 

swoje oraz innych ludzi. Pomaga to w późniejszym funkcjonowaniu w dorosłym życiu                         

i kontaktach z innymi ludźmi [24]. 
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Innym rodzajem terapii jest metoda Son-Rise. Polega na naśladowaniu, podążaniu za 

zachowaniem dziecka w celu zwrócenia jego uwagi, co ma pomóc w nawiązaniu kontaktu                       

z dzieckiem. Takie zachowanie może jednak prowadzić do pogłębienia obecnych już objawów 

lub powstania nowych, ponieważ niezauważone mogą pozostać momenty krytyczne rozwoju 

dziecka [1]. 

W terapii stosowana jest także metoda krakowska, będąca systemową terapią 

neurobiologiczną. Ma za zadanie stymulować rozwój dziecka w sferze intelektualnej                      

i komunikacyjnej, ćwiczenie interakcji społecznych. Stymuluje to mechanizmy neuroplastyczne                      

i prowadzi do budowania nowych połączeń w mózgu. Jako ważną część tej terapii uznaje się 

wczesne zaczęcie nauki czytania prowadzone metodą symultaniczno-sekwencyjną. Terapia 

powinna uwzględniać rodzaje i nasilenie zaburzeń, kooperacje rodziców dziecka i terapeuty [20]. 

W Zespole Aspergera korzystne efekty przynosi terapia z udziałem zwierząt.                   

W zależności od wykorzystanego gatunku jest to dogoterapia – z udziałem psów, felinoterapia–  

z udziałem kotów lub hipoterapia– z udziałem koni. Zajęcia tego typu pomagają w budowaniu 

pewności u dziecka, do tego dotykanie, głaskanie zwierząt relaksuje je i uspokaja, a mruczenie 

kota powoduje obniżenie ciśnienia krwi. Obecność na przykład psa w trakcie terapii może 

przyspieszyć otwarcie się dziecka. Duża rolę odgrywa tu aspekt motywacyjny, gdy długa, 

żmudna terapia staje się przyjemnym aspektem ich życia, ponieważ zwierzę, z którym 

współpracują staje się ich przyjacielem [25]. 

W przypadku, gdy dziecko ma zaburzenia mowy stosowana może być metoda Tomatisa. 

Skupia się ona na oddziaływaniu dźwięków, muzyki. Odkryta została przez Alfreda Tomatisa, 

otolaryngologa. W swoich badaniach wykazał, że przy wytwarzaniu głosu słuch odgrywa ważną 

rolę. Główne założenie metody to rozróżnianie słyszenia i słuchania. Pierwsze jest biernym 

odbiorem dźwięków, bez skupiania się na ich treści. W drugim słuchanie jest procesem 

aktywnym, istnieje chęć analizy i przetwarzania dźwięków. Samą metodę można określić, jako 

trening o wysokiej intensywności. Na początku dokonuje się oceny osoby, aby dobrać 

dopasowany do niej program. Następnie przeprowadzane są około 2-godzinne sesje, podczas 

których dziecko słucha muzyki, a równolegle prowadzona jest ocena audiopsychofonologiczna. 

Odbywa się to regularnie przez około 14-15 dni, następnie następuje przerwa, która trwa                   

4-6 tygodni. W badaniach przeprowadzonych przez Mojs i wsp. wykazano, że trening ten 

poprawia funkcje poznawcze i jest istotny, jeżeli chodzi o stymulacje rozwoju i zmniejszenie 

zaburzeń mowy [26]. 

 

CEL PRACY 

Celem pracy było określenie problemów pielęgnacyjnych i opracowanie indywidualnego 

planu opieki dla dziecka z Zespołem Aspergera.  
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MATERIAŁ I METODY 

 W pracy wykorzystano metodę studium przypadku w celu opracowania indywidualnego 

planu opieki dziecka z zespołem Aspergera. Analizę indywidualnego przypadku dziecka 

przygotowano w oparciu o wywiad, obserwacje oraz analizę danych z wykorzystaniem procesu 

pielęgnowania.  

 

WYNIKI 

Opis przypadku 

 Chłopiec, lat 5., z rozpoznanym Zespołem Aspergera. Urodzony w 38 tygodniu ciąży, 

która przebiegała prawidłowo. Poród przez cesarskie cięcie. Chłopiec ma dwie starsze siostry. 

11-letnia choruje na padaczkę, natomiast dziewięcioletnia jest zdrowa. Choroby występujące               

w rodzinie to zawał mięśnia sercowego u babci ze strony matki, nowotwór jelita grubego u brata 

ojca oraz padaczka u siostry. 

Z wywiadu wynika, iż niepokojące zachowania wskazujące na Zespół Aspergera zostały 

zauważone przez matkę dziecka w drugim roku życia. Do tego momentu rozwój przebiegał 

prawidłowo. Pierwsze zaobserwowane objawy to trudności w rozpoznaniu znanych już osób, 

niechęć do zabawy, zaczęły się także sporadyczne problemy z zasypianiem oraz budzenie się               

w nocy. Początkowo jednak nie wzbudzało to podejrzeń. Kolejne charakterystyczne symptomy 

pojawiły się w 3.5 roku życia. Polegały one na trudnościach w kontaktach z rówieśnikami                     

i innymi dziećmi w rodzinie. Chłopiec chcąc zwrócić ich uwagę popychał inne dzieci lub rzucał 

w nie zabawkami. Zauważalna była także nadwrażliwość na dźwięki, głównie w przypadku 

nagłych, głośnych hałasów. Objawiało się to widocznym dyskomfortem, brakiem możliwości 

skupienia się w takiej sytuacji. Jego mowa była znacznie bardziej niewyraźna w porównaniu do 

innych dzieci w tym samym wieku.  

W tym okresie matka dziecka zwróciła się do Poradni Psychologicznej oraz lekarzy. Po 

konsultacjach neurologicznej, logopedycznej oraz psychiatrycznej wstępnie zdiagnozowany 

zostaje Zespół Aspergera. 

 Wraz z wiekiem objawy się utrzymują, poprawił się jedynie kontakt z innymi dziećmi. 

Dodatkowo pojawiło się silne zainteresowanie tematem dinozaurów, przeradzające się                        

w fascynacje. Chłopiec jest niechętny, powściągliwy, jeżeli chodzi o wyrażanie uczuć, nie lubi 

przytulania. Preferuje przewidywalny tryb dnia. Zmiany powodują niepokój. Po źle przespanych 

nocach jest drażliwy i szybko się denerwuje. Potrzebuje więcej pomocy niż rówieśnicy                         

w czynnościach takich jak ubieranie się i mycie. Pomocy potrzebuje także przy spożywaniu 

posiłków, ponieważ czasem używa sztućców w sposób niewłaściwy. Dodatkowo ma problem                   

z jedzeniem warzyw, w szczególności marchewki. 

 U chłopca stwierdzono także uczulenie na kurz i roztocza. W związku z uciążliwym 

suchym kaszlem przeprowadzone zostały testy alergiczne w poradni alergologicznej. Doraźnie 

podawane są leki rozkurczające oskrzela w przypadku ostrych napadów kaszlu, który utrzymuje 

się i jest szczególnie dokuczliwy wieczorami i w nocy. Matka w rozmowie podała, iż chłopiec 

chorował na ospę, bez powikłań. Podczas badań przesiewowych zauważone początki skoliozy 
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bocznej. Po dłuższym siedzeniu chłopiec skarży się na ból pleców. Od dwóch dni dziecko ma 

biegunkę.  

 Obecnie dziecko znajduje się pod opieką Poradni Psychologicznej oraz uczęszcza do 

przedszkola integracyjnego. Dodatkowe formy terapii to uczęszczanie na basen oraz trening 

umiejętności społecznych. Polega to na nauczeniu chłopca reagowania na dane sytuacje poprzez 

inscenizowane sytuacje. 

 Rodzina chłopca w pełni go akceptuje pomimo obaw o przyszłość. Jest otwarta na różne 

formy terapii, jednak ma małą wiedzę na tematy związane z Zespołem Aspegera. Zamieszkują             

w małym mieście, w domu jednorodzinnym, a swoją sytuację społeczną oceniają, jako dobrą. 

 W dniu obserwacji parametry życiowe prawidłowe: ciśnienie tętnicze: 105/66 mmHg; 

tętno: 97 ud./min; liczba oddechów: 21; okresowo suchy, napadowy kaszel, występujący w nocy; 

brak zalegającej wydzieliny, nie zaobserwowano duszności. Chłopak ma trudności                         

w wypowiadaniu słów (mowa czasem trudna do zrozumienia) oraz trudności w zasypianiu, budzi 

się w nocy. 

 Okresowo dziecko zgłasza dolegliwości bólowe w okolicy pleców, po dłuższym 

przebywaniu w jednej pozycji; nasilenie: 3 punkty w skali VAS. U chłopca stwierdzono skoliozę 

boczną.  

Posiłki zjada na ogół samodzielnie, czasem potrzebuje pomocy, ma trudności w używaniu 

sztućców.  Apetyt zaburzony, chłopiec unika spożywania warzyw, szczególnie marchewki stan 

odżywienia: prawidłowy (wzrost - 108cm, ciężar ciała– 19kg). Od dwóch dni występuje 

biegunka. W okolicy krocza występują odparzenia. 

Nastrój: zmienny, łatwo się denerwuje; jest niepewny w nowych, nieznanych miejscach. 

 

Plan opieki pielęgniarskiej 

Problem pielęgnacyjny: 

1. Wystąpienie zaburzeń wodno-elektrolitowych spowodowane biegunką 

Cel planowanych działań: 

– Zmniejszenie wystąpienia zaburzeń wodno-elektrolitowych 

Interwencje pielęgniarskie: 

– kontrola wypróżnień 

– podawanie dziecku jednorazowo małych ilości płynów obojętnych 

– prowadzenie bilansu płynów 

– pomiar ciśnienia tętniczego i tętna 

– kontrola ciężaru ciała 

– zastosowanie diety lekkostrawnej 

– obserwacja błon śluzowych pod kątem oznak odwodnienia – suchość śluzówek 

– zmniejszenie elastyczności skóry 

– podaż leków na zlecenie lekarza 

– podaż płynów dożylnych na zlecenie lekarza 

Ocena podjętych działań: 

Biegunka ustępuje, a chłopiec czuje się lepiej. 
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Problem pielęgnacyjny: 

2.  Silny kaszel w nocy zaburzający sen 

Cel planowanych działań: 

– Zmniejszenie intensywności kaszlu, unormowanie snu 

Interwencje pielęgniarskie: 

– wietrzenie sali przed snem 

– regularne podawanie leków przeciwkaszlowych na zlecenie lekarza  

– zapewnienie chłopcu spokoju przed snem 

– rozmowa z rodzicami chłopca o potrzebie wprowadzenia regularnego trybu dnia 

– zwrócenie uwagi rodziców na unikanie u chłopca drzemek w ciągu dnia 

– zwrócenie uwagi rodziców na ograniczenie korzystania z urządzeń elektronicznych przez 

chłopca przed snem 

– zaproponowanie rodzicom zastosowania technik relaksacyjnych (słuchanie muzyki) 

– unikanie dawania chłopcu dużych ilości napoi przed snem 

Ocena podjętych działań: 

Intensywność kaszlu zmniejszyła się, chłopiec spokojniej przespał noc. 

 

Problem pielęgnacyjny:  

3. Ból pleców 

Cel planowanych działań: 

– Zmniejszenie dolegliwości bólowych 

Interwencje pielęgniarskie: 

– kontrola poziomu bólu skalą obrazkową 

– zwrócenie uwagi rodziców na konieczność przypominania chłopcu o zmianach pozycji 

– rozmowa z rodzicami o regularnym wykonywaniu ćwiczeń z chłopcem 

– zwrócenie uwag rodziców na pilnowanie prawidłowej postawy ciała chłopca podczas 

chodzenia i siedzenia 

– rozmowa z rodzicami o zapewnianiu chłopcu dużej ilości aktywności ruchowych 

Ocena podjętych działań: 

Ból pleców nadal się utrzymuje. Problem do dalszej obserwacji. 

 

Problem pielęgnacyjny: 

4. Trudności w samodzielnym spożywaniu posiłków 

Cel planowanych działań: 

– Zwiększenie samodzielności w spożywaniu posiłków 

Interwencje pielęgniarskie: 

– pomoc w spożywaniu posiłków 

– pokazywanie prawidłowego sposobu używania sztućców 

– kontrola spożywanych posiłków 

– zwrócenie uwagi rodziców na wspólne spożywanie posiłków 

– zapewnienie spokojnej atmosfery podczas pożywania posiłków 
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Ocena podjętych działań: 

Chłopiec nadal czasem potrzebuje pomocy w jedzeniu, jednak w mniejszym stopniu. 

 

Problem pielęgnacyjny:  

5. Trudności w kontakcie z chłopcem 

Cel planowanych działań: 

– Poprawa kontaktu z chłopcem 

Interwencje pielęgniarskie: 

– wyjaśnianie chłopcu wykonywanych czynności 

– użycie obrazków do wytłumaczenia niezrozumiałych informacji 

– spokojna rozmowa z dzieckiem 

– okazywanie zainteresowania 

Ocena podjętych działań: 

Kontakt z chłopcem nadal jest utrudniony. 

 

Problem pielęgnacyjny: 

6. Odparzenia krocza z powodu trwającej biegunki 

Cel podjętych działań: 

– Zmniejszenie ryzyka wystąpienia odparzeń 

Interwencje pielęgniarskie: 

– toaleta dziecka po każdym wypróżnieniu 

– stosowanie środków pielęgnacyjnych, nawilżających 

– systematyczna kontrola skóry pośladków oraz krocza 

– stosowanie zasad aseptyki i antyseptyki,  

– delikatne postępowanie w okolicach podrażnionych 

– ubieranie dziecka zgodnie z temperaturą, unikanie przegrzania, używanie bawełnianej 

bielizny osobistej  

– codzienna ocena stosowanych procedur 

– nawodnienie dożylne na zlecenie lekarza 

Ocena podjętych działań: 

Problem pielęgnacyjny do dalszej obserwacji. 

 

Problem pielęgnacyjny:  

7. Niepokój chłopca w nieznanych mu sytuacjach 

Cel podjętych działań: 

– Zmniejszenie niepokoju chłopca 

Interwencje pielęgniarskie: 

– zdobycie zaufania chłopca 

– rozmowa z dzieckiem 

– wykorzystanie pomocy obrazkowych w komunikacji 

– zapoznanie go z nowym miejscem 
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Ocena podjętych działań: 

Niepokój chłopca zmniejszył się. 

 

Problem pielęgnacyjny: 

8. Brak wiedzy rodziny w zakresie opiekowania się dzieckiem z Zespołem Aspergera 

Cel podjętych działań: 

– Edukacja rodziców na temat opieki nad dzieckiem z Zespołem Aspergera 

Interwencje pielęgniarskie: 

– rozmowa z rodziną na temat zachowania dziecka z Zespołem Aspergera 

– omówienie potencjalnych problemów w opiece na dzieckiem i sposobach radzenia sobie     

z nimi 

– poinformowanie o różnych rodzajach terapii  

– przekazanie informacji na temat grup wsparcia 

Ocena podjętych działań: 

Edukacja została przeprowadzona. 

 

Wskazówki do dalszej pielęgnacji 

 obserwacja charakteru i częstości występowania kaszlu 

 regularne uczestniczenie w wizytach kontrolnych 

 zwracanie uwagi, czy chłopiec przesypia noc 

 proponowanie chłopcu różnych aktywności ruchowych 

 częste wietrzenie pokoju chłopca 

 w warunkach domowych zapewnienie środowiska minimalizującego osiadanie kurzu 

(unikanie pluszowych zabawek, dywanów, sprzątanie na mokro) 

 ćwiczenie samodzielnego jedzenia 

 wspólne słuchanie muzyki 

 zachęcanie chłopca do pomocy w domu 

 uczenie chłopca samodzielności w sposób dostosowany do wieku, np.: samodzielnego 

ubierania 

 regularne uczestniczenie w terapii 

 w warunkach domowych uregulowany tryb dnia dziecka ułatwiający jego funkcjonowanie 

 kontrolowanie spożywanych przez chłopca posiłków 

 stopniowe zapoznawanie z nowymi sytuacjami, dostosowane do aktualnego 

samopoczucia chłopca. 

 

WNIOSKI 

 Zespół Aspergera jest zaburzeniem, charakteryzującym się między innymi zaburzonym 

kontaktem z innymi ludźmi, niechęcią do bliskości i niską empatią. Ze względu na możliwość 

występowania objawów w różnym stopniu utrudnione może być odróżnienie go od innych 

jednostek chorobowych. 
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 W oparciu o wywiad, obserwację i analizę dokumentacji opracowano studium 

indywidualnego przypadku pięcioletniego chłopca z Zespołem Aspergera oraz sformułowano 

następujące problemy pielęgnacyjne: 

1.  Wystąpienie zaburzeń wodno-elektrolitowych spowodowane biegunką. 

2. Silny kaszel w nocy zaburzający sen. 

3.  Ból pleców. 

4. Trudności w samodzielnym spożywaniu posiłków. 

5. Trudności w kontakcie z chłopcem. 

6.  Odparzenia krocza z powodu trwającej biegunki. 

7. Niepokój chłopca w nieznanych mu sytuacjach. 

8.  Brak wiedzy rodziny w zakresie opiekowania się dzieckiem z Zespołem Aspergera. 

 

 Opracowano indywidualny plan opieki zawierający interwencje pielęgniarskie do każdego 

z problemów, a także wskazówki do dalszej pielęgnacji chłopca w warunkach domowych. 
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WSTĘP 

Reumatoidalne zapalenie stawów jest górującą liczebnie artropatią zapalną na całym 

świecie. Jest przewlekłą, układową oraz heterogeniczną chorobą tkanki łącznej o nieokreślonej 

etiologii. Cechuje się obecnością chronicznego nieswoistego stanu zapalnego symetrycznych 

stawów prowadzącego do przerostu błony maziowej z postępującym defektem stawów, 

uszkodzeniem kości oraz chrząstki. W swoim przebiegu może doprowadzić do 

niepełnosprawności, upośledzenia jakości życia, czy też przedwczesnej umieralności, która jest 

dwa razy większa niż w populacji ogólnej. Wyróżnia się dwie postaci tego schorzenia: łagodną, 

która obejmuje niewielką ilość stawów (częściej występuje u mężczyzn) oraz agresywną, gdzie 

obrzęki dotyczą większych stawów, jak staw biodrowy czy staw barkowy (zdecydowanie 

częściej występuje u kobiet w późnej dorosłości) [1]. 

Częstotliwość występowania schorzeń reumatycznych w populacji ocenia się na 4-5%, 

zaś samo RZS występuje średnio u 1% populacji. Zachorowalność kobiet jest wyższa  

o 3-5 razy aniżeli w przypadku mężczyzn, szczególnie między 30 a 50 rż. Wynika to  

z wpływu czynników hormonalnych na predyspozycje do RZS-u. Hormony płciowe oraz 

prolaktyna biorą udział w reumatoidalnym zapaleniu stawów, z tego względu kobiety mają 

większą skłonność do tego schorzenia zwłaszcza przed menopauzą, po porodzie, czy w czasie 

laktacji. Natomiast zważywszy na fakt, iż zapadalność na tę chorobę w jednej trzeciej występuje 

po 60 rż. naukowcy kwalifikują ją jako chorobę wieku podeszłego. Roczna zapadalność na RZS 

sięga ok. 3 osób na 100 tys. populacji. W Europie wskaźnik zachorowalności dla RZS wśród 

społeczeństwa dorosłego wynosi 0,49%, tymczasem w Polsce równa się 0,45%. Od czasu, gdy po 

raz pierwszy w 1953 roku Cobb oraz jego współpracownicy udowodnili nieproporcjonalnie 

wyższą śmiertelność wśród osób z RZS na całym świecie. Obecnie powszechne jest, że pacjenci 

z tą jednostką chorobową mają o około 50% podwyższone ryzyko przedwczesnej śmierci, a ich 

oczekiwana długość życia zmniejsza się od 3 do 10 lat w porównaniu z populacją ogólną [2]. 

 

Etiopatogeneza 

Podłoże wskazujące na RZS jest jak dotąd wciąż nieustalone. Wskutek 

rozpowszechnienia tejże choroby na całym świecie prezentuje się hipotezę, że czynnik zakaźny 

jest wszechobejmujący. Za pośrednictwem badań patofizjologicznych, jak również obserwacji 

klinicznych można określić, iż jest to choroba niejednolita etiopatogenetycznie. Świadczy o tym 

również efektywność działania leków nieprzekraczająca często 60%. Przez wzgląd na wpływ 

szeregu czynników, które przypuszczalnie muszą występować w ustalonych konfiguracjach 
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uznaje się ją za zespół, a nie jednorodną etiopatogenetycznie jednostkę chorobową. 

Predyspozycja genetyczna wywiera duży wpływ na wystąpienie RZS, jednakże bez obecności 

współdziałania bodźców środowiskowych nie musi prowadzić do wystąpienia wyrazistej 

klinicznie choroby [3].  

Niezwykle kluczowy udział pośród czynników genetycznych mają geny HLA-DR,  

a więc tzw. wspólny epitop. Jest to element trzeciej nadzmiennej okolicy łańcuchów DB, 

kodowanych przez geny II klasy głównego układu zgodności tkankowej HLA (human leukocyte 

antigen). W jej skład wchodzi pięć reszt aminokwasowych: glutaminian-leucyna-arginina-

alanina-alanina (QKRAA) w pozycji 70-74. Sekwencja QRRAA tj. glutaminian-arginina-

arginina-alanina-alanina oraz KRRAA, czyli leucyna-arginina-arginina-alanina-alanina 

predysponują do zachorowania na RZS. Skomputeryzowane odwzorowanie trójwymiarowej 

struktury cząsteczek HLA-DR dowodzi, iż reszty wchodzące w skład wspólnego epitopu (shared 

epitope) nie biorą bezpośredniego udziału w wiązaniu antygenu, skutkiem tego, nie są więc 

odpowiedzialne za zainicjowanie procesu autoimmunizacji [4]. 

Wybrane prace badawcze zaznaczają, że wspólny epitop jest wyłącznie predyspozycją do 

nadreaktywności immunologicznej, zaś za rozwój schorzenia odpowiadają przeciwciała przeciw 

cyklicznie cytrulinowanemu peptydowi. Odmienne badania wskazują, iż współwystępowanie 

tych dwóch uwarunkowań zwiększa szansę zachorowania na ciężką postać choroby. 

Limfocyty T uczestniczą w swoistej odpowiedzi immunologicznej. Identyfikują 

przetworzony antygen przez komórki reprezentujące antygen tj. APC i rozpoczynają odpowiedź 

swoistą. Generują cytokiny oraz optymalizują przebieg odpowiedzi immunologicznej. Ich 

patologiczna czynność przyczynia się do rozwoju odpowiedzi immunologicznej skierowanej 

przeciwko autoantygenom. W patogenezie RZS kwestionowany jest wpływ limfocytów Th1, 

tymczasem skupia się znaczną uwagę na limfocyty Th17. Są to komórki z podklasy limfocytów 

pomocniczych produkujące pod wpływem interleukiny 23 interleukinę 17. Figurują nierzadko                 

w błonie maziowej u osób chorych na RZS, a stosunkowo epizodycznie znajdują się w błonie 

maziowej wśród osobników zdrowych. Limfocyty Th17 nasilają pobudzenie makrofagów do 

wydzielenia cytokin prozapalnych, są to TNF-, interleukina 1 i interleukina 6. 

Poprawa w zrozumieniu patogenezy choroby przysłużyła się do rozwoju nowych metod 

terapeutycznych, które w rezultacie przyczyniły się do lepszych wyników leczenia,  

a tym samym do wczesnego wdrożenia rekonwalescencji zapobiegając u większości pacjentów 

destrukcji stawów oraz kalectwa [5]. 

 

Rozpoznanie 

Od 2010 roku w oparciu o czasopisma ACR („Arthritis & Rheumatism”) oraz EULAR 

(„Annals od the Rheumatic Disease”) upowszechniono nowe obowiązujące kryteria 

klasyfikacyjne dla RZS. Ocenie podlega pacjent, u którego występuje klinicznie jawne zapalenie 

błony maziowej przynajmniej jednego stawu, w dalszym ciągu należy wykluczyć inną chorobę 

niż RZS, która dokładniej wyjaśniałaby podłoże zapalenia stawu.  
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Ustanowiono, iż miarodajnym  potwierdzeniem RZS jest zdobycie co najmniej 6 z 10 

punktów. We wczesnym reumatoidalnym zapaleniu stawów, bądź w przypadku choroby  

o atypowym przebiegu te kryteria mogą jednak okazać się niewystarczające. Dlatego też 

niezwykle istotne jest, by wdrożyć postępowanie diagnostyczne. Opiera się ono na wykonaniu 

następujących badań pomocniczych: OB i CRP, RF (badanie nazywane czynnikiem 

reumatoidalnym służące wykryciu przeciwciał), IgM, ACPA, przeciwciała przeciwjądrowe, 

morfologia krwi z obrazem odsetkowym, proteinogram osocza, aktywność ALT i AST  

w surowicy, stężenia kwasu moczowego, kreatyniny i elektrolitów w surowicy, badania ogólne 

moczu, badania płynu stawowego, RTG rąk, stóp lub innych objętych stanem zapalnym stawów. 

Zmiany zapalne widoczne w obrazie radiologicznym występują relatywnie późno, z tego 

względu nieraz potwierdzenie rozpoznania urzeczywistnia się w zaawansowanej fazie RZS, gdy 

defekt chrząstki stawowej jest nieodwracalny. Wówczas gdy obraz jest prawidłowy 

przeprowadza się USG i MR [7]. 

 

Obraz kliniczny 

Pierwszorzędnym objawem RZS jest ostry stan zapalny wielu stawów. Ze względu na 

istotę, iż jest to choroba autoimmunologiczna oraz przewlekła dochodzi do gromadzenia się 

limfocytów jak również makrofagów w ognisku zapalnym. Wzmagają one produkcję tkanki 

łącznej, która izoluje uszkodzony bądź zainfekowany obszar od reszty ustroju. Obrzęk stawu 

wynika z nagromadzenia się płynu stawowego, przerostu maziówki i pogrubienia torebki 

stawowej. Pierwszymi objawami u większości pacjentów są: brak apetytu, zmęczenie, 

uogólnione osłabienie oraz nieokreślone dolegliwości ze strony układu mięśniowo – 

szkieletowego. Trwają one do momentu ujawnienia się zapalenia maziówki. Powyższe objawy 

mogą utrzymywać się kilka tygodni, a nawet miesięcy opóźniając ustalenie rozpoznania. 

Pojawiają się w sposób stopniowy, obejmują symetrycznie różne stawy, szczególnie rąk, 

nadgarstków, stawy kolanowe oraz stawy stóp. U około 10% przypadków początek jest ostry            

i stosunkowo szybko dochodzi do intensyfikacji zapalenia wielostawowego. Towarzyszą temu 

objawy ogólnoustrojowe, takie jak: uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, śledziony,            

a także gorączka. W przebiegu pełnoobjawowego reumatoidalnego zapalenia stawów obserwuje 

się intensywny ból stawów, który nasila się podczas ruchu. Ponadto występują następujące 

objawy: uogólniona sztywność (najsilniej przejawiana po okresie bezczynności), sztywność 

poranna (utrzymuje się około godzinę), uogólnione osłabienie, szybkie męczenie się, utrata masy 

ciała, jak również brak apetytu. Ponadto może wystąpić gorączka sięgająca nawet do 40⁰C, 

natomiast jeśli temperatura przekroczy 38⁰C należy rozpatrzeć inną przyczynę, jaką może być 

zakażenie. Podczas badania wyraźnie zauważa się obecność wzmożonej ciepłoty stawu, 

zwłaszcza w przypadku dużych stawów, jak kolanowy. Pacjent odczuwa ból, który pochodzi 

przeważnie z torebki stawowej, która w swojej budowie ma liczne włókna bólowe, przez co jest 

bardzo wrażliwa na rozciąganie oraz napinanie. W późniejszej fazie choroby ankyloza włóknista 

lub kostna bądź przykurcze tkanek miękkich powodują znaczne utrwalenie deformacji stawów. 

Utrzymywanie się stanu zapalnego prowadzi do rozwoju wielu patologicznych zmian. Można tu 

wyodrębnić: wiotkość tkanek miękkich, które pełnią funkcje podporowe, uszkodzenie, jak 

również osłabienie więzadeł, ścięgien tudzież torebki stawowej. Ponadto zniszczeniu ulegają 



Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z reumatoidalnym zapaleniem stawów 

276 

 

także chrząstki stawowe, a równowaga mięśniowa zaburza się. Przedstawione zniekształcenia 

wpływają na obecność niezrównoważonych sił fizycznych podczas ruchu w chorym stawie.  

Charakterystyczne zmiany w stawach ręki:  

 promieniowe odchylenie w nadgarstku z łokciowym odchyleniem palców, przeważnie 

przy dłoniowym podwichnięciu paliczków bliższych (tzw. deformacja Z); 

 przykurcz zgięciowy obecny w stawach międzypaliczkowych dalszych (palce 

butonierkowate); 

 przeprost w stawach miedzypaliczkowych bliższych oraz wyprost w stawach 

międzypaliczkowych dalszych (deformacja typu łabędziej szyi); 

 przeprost występujący w pierwszym stawie międzypaliczkowym i zgięcie w stawie 

śródręczno – paliczkowym pierwszym, co powoduje utratę ruchomości kciuka oraz 

chwytu szczypcowego) [3]. 

 

W stawach stóp wymienia się następujące zniekształcenia: wynicowanie tyłostopia (staw 

skokowy dolny), podwichnięcie podeszwowe głów kości śródstopia, poszerzenie przedostopia, 

palucha koślawego, odchylenie boczne oraz grzbietowe podwichnięcie palców. 

Do kolejnych objawów RZS zalicza się: 

 guzki reumatoidalne (występują u około 20-30% chorych, pojawiają się zwykle na 

strukturach okołostawowych, powierzchniach wyprostnych bądź innych miejscach 

poddanych mechanicznemu uciskowi, natomiast mogą również ukazać się w innych 

lokalizacjach, w tym na opłucnej, jak i oponach mózgowych; zazwyczaj pojawiają się 

również w innych obszarach jak: kaletka wyrostka łokciowego, ścięgno Achillesa, bliższy 

odcinek kości łokciowej i potylica, przeważnie uwidoczniają się, gdy  

w krążeniu stwierdzono czynnik reumatoidalny); 

 osłabienie oraz zanik mięśni szkieletowych (zaniki mięśni mogą się ujawnić na 

przestrzeni kilku tygodni od wystąpienia choroby, najintensywniej uwidaczniają się  

w mięśniach otaczających objęte stanem zapalnym stawy); 

 reumatoidalne zapalenie naczyń (może odnosić się niemalże każdego narządu, 

szczególnie u pacjentów ze zdiagnozowaną ciężką postacią RZS-ów z wysokim 

poziomem czynnika reumatoidalnego w krwi; najbardziej agresywna forma 

reumatoidalnego zapalenia naczyń może powodować owrzodzenia oraz martwicę skóry, 

polineuropatię, mononeuritis multiplex, zgorzel palców oraz zawały trzewne; zapalenia 

naczyń skóry przejawiają się występowaniem drobnych brunatnych plamek w łożyskach 

paznokci, wałach paznokciowych tudzież opuszkach palców); 

 dolegliwości opłucnowo – płucne (objawiają się pojawieniem się zmian w opłucnej, 

włóknieniem śródmiąższowym, guzkami opłucnowo – płucnymi, zapaleniem płuc oraz 

tętnic; występują częściej u mężczyzn, a zmiany zapalne w opłucnej stwierdza się 

nierzadko podczas przeprowadzania sekcji zwłok; często guzki płucne mogą przyczyniać 

się do tworzenia jam, odmy lub przetoki oskrzelowej) [3]. 
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Czynniki ryzyka 

Wiele czynników zdecydowanie sugeruje, że genetyka ma rozległy wpływ na rozwój,    

jak i powstanie RZS. Czynniki te obejmują ogólny wzrost częstości występowanie tego 

schorzenia w rodzinach, co prowadzi do oszacowania oddziaływania podłoża rodzinnego 

wynoszącego ok. 40‒50 % seropozytywnego reumatoidalnego zapalenia stawów. Warto 

zaznaczyć, że największe ryzyko występuje w 1. stopniu pokrewieństwa.  

Czynnikami przyczyniającymi się do podwyższonego ryzyka rozwoju reumatoidalnego 

zapalenia stawów są: otyłość, palenie tytoniu, jak również choroby przyzębia. Istotny wpływ ma 

także mikrobiom jelitowy, czy infekcje. Palenie tytoniu wiąże się ze znacznym ryzykiem 

obecności przeciwciał przeciw cytrulinowanym białkom (ACPA lub anty-CCP). Są one ważnymi 

markerami diagnostycznymi i prognostycznymi w RZS. Ryzyko ulega podwyższeniu                           

w obecności specyficznych alleli HLA-DRB1. Twierdzi się, że jest to wynikiem 

immunomodulującego efektu palenia, w tym zmniejszonych funkcji fagocytarnych                                        

i przeciwbakteryjnych makrofagów pęcherzykowych, zmianami w produkcji cytokin oraz 

stresem oksydacyjnym [8]. 

 

Leczenie 

Jednym z problemów, z jakimi zmaga się współczesny system opieki zdrowotnej jest 

nieustannie rosnąca liczba jednostek z chorobami przewlekłymi. Schorzenia te stanowią poważne 

obciążenia dla osób chorych, jak również dla społeczeństwa. Konsekwencje o podłożu 

ekonomicznym dotyczą m.in. wzrostu kosztów opieki zdrowotnej, redukcję sprawności 

wynikającą z przebiegu choroby, inwalidztwo oraz przyrost liczby zgonów w obrębie populacji  

w wieku produkcyjnym. Na przestrzeni ostatnich 30 lat znacznie wzrosła ilość środków 

terapeutycznych w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Obecnie dostępnymi lekami są: 

niesteroidowe leki przeciwzapalne, glikokortykosteroidy, DMARD (ang. disease-modifying 

antirheumatic drugs, leki modyfikujące przebieg choroby o podłożu reumatologicznym 

pochodzenia syntetycznego takie jak: metotreksat bądź celowane DMARD jak kinaza janusowa, 

czy też pochodzenia biologicznego, jak inhibitory TNF). Uważa się, że lekiem pierwszego rzutu 

tuż po diagnozie powinien być metotreksat (leczenie zaczyna się od stosowania dawki                   

7,5-10 mg/tydzień doustnie, następnie zaleca się szybką eskalację, tak by w okresie od 8 do 16 

tygodni osiągnąć dawkę optymalną od co najmniej 15mg do maksymalnie 25-30 mg), chyba że 

istnieją przeciwwskazania bądź wczesna nietolerancja. W tym przypadku należy rozważyć 

podawanie leku drogą podskórną tudzież włączyć leczenie alternatywne polegające na 

podawaniu leków takich jak: leflunomid lub sulfasalazyna. Glikokortykoidy krótkodziałające są 

również brane pod uwagę przy rozpoczęciu lub zmianie konwencjonalnych DMARDS zarówno 

ze względu na ich działanie przeciwzapalne, jak i działanie jako lek modyfikujący chorobę.              

W ostatnich latach liczne próby wykazały, iż w przypadku stosowania małych dawek                            

tj. <7,5 mg/dzień w połączeniu z syntetycznym DMARD w początkowym leczeniu nowo 

zainicjowanego reumatoidalnego zapalenia stawów, spowalniają postęp radiologiczny oraz 

zmniejszają zapotrzebowanie na terapię biologiczną by osiągnąć remisję kliniczną. W sytuacji, 

gdy cel leczenia nie zostaje osiągnięty w ciągu 3-6 miesięcy przy pierwszej konwencjonalnej 
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strategii leczenia DMARDS, należy rozważyć inne konwencjonalne DMARDS, jak leczenie 

biologicznymi DMARDS, jak również docelowymi DMARDS [2].  

Pełna kontrola objawów i zapobieganie niszczeniu stawów, niegdyś uważane za 

nieuniknione, jest teraz możliwe. W przypadku niepowodzeń w wyniku stosowania leczenia 

zachowawczego oraz znacznie uszkodzonych stawów osiągalna staje się pomoc ze strony 

chirurgii ortopedycznej. Operacja uwarunkowana jest wskazaniami takimi jak: ulga w bólu oraz 

poprawa funkcji. Chirurgia może obejmować artroskopię (diagnostyczną, profilaktyczną, czy 

terapeutyczną), synowektomię, artroplastykę resekcji terapeutycznej, artrodezę, jak również 

całkowite zastąpienie stawu (TJR). Powyższe zabiegi ortopedyczne przyczyniły się do znacznej 

poprawy funkcji i jakości życia pacjentów z RZS. Jednak rezultaty zabiegów chirurgicznych 

pozostają słabo zbadane. Wynika to z dużej liczby pacjentów i czasu niezbędnego do udzielenia 

znaczących odpowiedzi. W ramach leczenia wykorzystuje się rónież metody rehabilitacyjne 

prowadzone na każdym etapie przebiegu choroby. Wyróżnia się: kinezyterapię (rehabilitacja 

ruchowa; przyczynia się do poprawy sprawności fizycznej, zwiększenia siły mięśni, jak również 

zapobiega powstawaniu przykurczy i zniekształceń), fizykoterapię, a więc: elektroterapię, 

laseroterapię, termoterapię, krioterapię, masaż (powyższe formy rehabilitacji działają 

przeciwbólowo, przeciwzapalnie oraz w sposób rozluźniający na mięśnie; nie powinny być 

stosowane w okresie zaostrzenia choroby), balneoterapię. Jednakże chory powinien być ponadto 

wyposażony w odpowiedni sprzęt ortopedyczny, który ma na celu ułatwić poruszanie się, a także 

samoobsługę [9]. 

 

RZS a zdrowie psychiczne 

Przejawem chorowania na RZS jest znaczne pogorszenie stanu zdrowia psychicznego, 

szczególnie jeśli pacjenci nie zaadaptowali się z chorobą, jak również nie posiadają rozwiniętych 

mechanizmów radzenia sobie z tą chorobą. Jednym z powikłań tego schorzenia jest depresja. 

Niedawna analiza obejmująca 13 189 pacjentów z RZS wykazała, iż częstość występowania 

depresji wynosi 38,8%, a więc stosunkowo więcej aniżeli zakładano wcześniej. Pacjenci                       

z depresją znacznie częściej zmagają się z myślami samobójczymi, czy też mają wysoki poziom 

lęku. Pomimo, iż wydaje się, że obecność tego zjawiska wynika z relatywnie 

charakterystycznych cech dla RZS- u, badania wykazują, że psychologiczny wpływ RZS 

wykracza poza to. Ponad 80% pacjentów jest zaniepokojona kwestiami związanymi z leczeniem, 

takimi jak potencjalne skutki uboczne, czy utrata kontroli nad przebiegiem choroby. Należy 

podkreślić, iż dane dotyczące występowania depresji, czy lęków wśród pacjentów są oparte na 

zgłaszanych przez osoby chore symptomach, bez oceny klinicznej dla reumatoidalnego zapalenia 

stawów [10]. 

 

Remisja 

Podstawowym celem lekarza w leczeniu pacjenta z RZS jest osiągnięcie remisji  

w tymże schorzeniu. Na przestrzeni ostatnich 20 lat wprowadzono wiele nowych leków, 

nowoczesne systemy leczenia, jak również wczesną diagnostykę. Te czynniki przyczyniły się do 

znacznej poprawy w zapobieganiu wystąpienia trwałych zmian chorobowych, jak też sprawiły, iż 

przedwczesna śmiertelność w RZS uległa zmniejszeniu.  
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Głównymi zagadnieniami w remisji są: objawy (zmniejszenie lub doprowadzenie do ich 

braku), czynniki wpływowe oraz prawidłowe funkcjonowanie. W skład czynników 

wpływających na remisję wchodzą: wiek, skutki uboczne, defekty powstałe w wyniku przebytej 

choroby, choroby współistniejące oraz czas trwania choroby.  

W fazie remisji stosuje się strategie tzw. drug tapering. Polega ona na stopniowym 

odstawieniu lub zmniejszeniu dawki terapeutycznej leku wymaganej przez pacjenta przez 

dłuższy czas. Z tego względu badacze sugerują, iż leczenie podtrzymujące pełną dawką może 

okazać się być nadmierne, a zatem stanowić rodzaj „przedawkowania” zapewniając tym samym 

poparcie dla pojęcia drug tapering. Ponadto długotrwała remisja nie jest tym samym, co 

wyleczenie choroby, która jest podatna na nawrót, pacjenci z RZS w czasie remisji często 

domagają się takiego obniżenia poziomu leczenia. Co więcej, istnieje ścisły związek pomiędzy 

ryzykiem poważnego zakażenia csDMARD lub bDMARD i ich dawką [11]. 

 

Rola pielęgniarki w opiece nad chorym z RZS 

Systematyzacja opieki zdrowotnej na przestrzeni ostatnich lat w ujęciu 

międzynarodowym uległa zmianom poprzez wprowadzenie nowego modelu opartego na innych 

świadczeniach opieki zdrowotnej w rozszerzonych rolach klinicznych (np. fizjoterapeuci, 

pielęgniarki, terapeuci zajęciowi i farmaceuci). Jeden z modeli ‒ opieka pielęgniarska – NLC 

(ang. Nurse-led care) został zdefiniowany jako praktyka, w której pielęgniarki (zarówno 

specjalistyczne, jak i świadczące praktykę zawodową) pracują we współpracy z lekarzami,                

jak i innymi członkami zespołu w ramach świadczenia usług pacjentom polegającej na 

obserwacji, edukacji oraz wsparciu.  

Pacjent z RZS zmaga się głównie z bólem, sztywnością, a także ze zmęczeniem.  

Te dolegliwości odnoszą się bezpośrednio, jak i pośrednio do siebie wzajemnie, ale również 

wpływają zarówno na stan fizyczny, jak i psychiczny. Dlatego należy rozważyć zależności 

między tymi problemami, a dietą pacjenta, stanem jego skóry, mobilnością, samoopieką oraz 

samooceną. Wielu pacjentów bagatelizuje swoje objawy, wynika to z chorowania na przewlekłą 

chorobę, a ból oraz dyskomfort stanowią codzienną trudność. Z tego powodu chorzy mają 

tendecję do ingorowania tych symptomów. Aby jednak pielęgniarka mogła, jak najlepiej pomóc 

pacjentowi, powinna zacząć od zebrania szczegółowego wywiadu, na podstawie którego będzie 

mogła wdrożyć odpowiednio dobrane metody pielęgnacji dla chorego [12]. Odnosząc się do 

odczuwanego przez pacjenta bólu, pielęgniarka może zasugerować prowadzenie dziennika bólu, 

w którym powinny znaleźć się informacje dotyczące czasu, kiedy ból jest odczuwany, miejsca 

oraz czynników zaostrzających i ustępujących. Można zastować skalę numeryczną NRS 

(Numerical Rating Scale), która zawiera 11 stopni nasilenia bólu – od 0 do 10, gdzie 0 oznacza 

całkowity brak bólu, natomiast 10 to najgorszy wyobrażalny ból. Jeśli pacjent doświadcza 

silnego bólu, pielęgniarka może podać środek przeciwbólowy, ale wskazane jest również 

zastosowanie okładów na ciepło bądź zimno, zachęcenie do odpoczynku, czy wykorzystanie 

aromaterapii. Pielęgniarka powinna przedstawić pacjentowi działania minimalizujące 

wykorzystanie siły podczas codziennych czynności w domu. Można tu wyróżnić wiele 

pomocnych narzędzi, jak np.: szyny schodowe, poręcze, podniesione deski sedesowe, prysznice.  



Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z reumatoidalnym zapaleniem stawów 

280 

 

W ramach eliminowania uczucia sztywności można zastosować NLPZ, gorące kąpiele 

tudzież zmianę pozycji. Zrozumienie przyczyn sztywności pomaga pacjentom przejąć kontrolę 

nad ich odczuwaniem poprzez stosowanie rozmaitych metod zwalczania ich. Ponadto pacjenci 

często są zaniepokojeni uczuciem braku energii. Wielu pacjentów potrzebuje dużej pomocy oraz 

motywacji ze strony rodziny, pielęgniarki, by aktywizować się, szczególnie jeśli poświęcają zbyt 

dużo czasu na odpoczynek i relaks. Takim pacjentom zaleca się, by codzienne prace wykonywali 

sukcesywnie, dzieląc je na części. Niedobór snu także może wpływać na stan znużenia. Pomocne 

mogą okazać się poduszki do podtrzymywania bolesnych ramion, rąk, a korzystanie ze 

spoczynkowych szyn na nadgarstki oraz nogi pomaga w łagodzeniu bólu. Kolejnym sposobem 

poprawiającym stan zdrowia pacjenta jest zastosowanie odpowiedniej diety. Powinna ona opierać 

się na suplementacji wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, których źródłem są 

ryby morskie (makrela, łosoś, tuńczyk, szprotki), owoce morza, kawior, siemię lniane, olej                 

z siemienia lnianego, olej rzepakowy, zielone warzywa liściaste oraz orzechy włoskie. Dieta typu 

śródziemnomorskiego, a więc spożywanie dużych ilości owoców, warzyw, białego mięsa, ryb, 

oliwy z oliwek, fasoli, orzechów, nierafinowanego zboża, spełniająca wymogi zdrowego 

odżywiania może wpływać na zmniejszenie ryzyka rozwoju stanu zapalnego wielostawowego. 

Ponadto stosowanie „zdrowej” diety wpływa znacząco na poprawę sylwetki oraz profilaktykę 

przeciwotyłościową. Otóż wykazano, że pacjenci z otyłością są częściej podatni na ból, 

niepełnosprawność funkcjonalną, upośledzenie życia, co wiąże się również ze spadkiem jakości 

życia. Dlatego ważny jest regularny pomiar masy ciała pacjenta. Pacjent powinien być 

równocześnie objęty wparciem psychicznym. Powinien mieć wdrożone środki edukacyjne, 

mające na celu zwiększenie świadomości na temat choroby, poprawy zdrowia, diety. Takie 

pomoce powinny być także dostępne rodzinie chorego. Zapewnienie kompleksowej opieki 

medycznej (zespół tworzony przez pielęgniarkę, lekarza, rehabilitanta, psychologa, dietetyka) 

takiemu pacjentowi znacznie przyczynia się do poprawy jego zdrowia [13]. 

 

Jakość życia pacjenta z RZS  

Pacjenci z rozpoznanym reumatoidalnym zapaleniem stawów zmagają się  

z szeregiem utrudnień oraz komplikacji w przebiegu swojego życia. Mają one swoje podłoże 

zarówno w sferze zdrowia fizycznego, psychicznego, a także w sferze społecznej. Począwszy od 

dolegliwości związanych bezpośrednio z objawami klinicznymi choroby, które prowadzą do 

niepełnosprawności w wyniku destrukcji stawów, inwalidztwa, skończywszy na przedwczesnej 

śmierci. Postępująca choroba przyczynia się do pogorszenia funkcjonowania w społeczeństwie, 

osłabienia dobrostanu psychicznego, a to z kolei obniża jakość życia. Ponadto pacjenci w ramach 

leczenia zmuszeni są poświęcić część ze swoich środków do życia na farmaceutyki oraz inne 

płatne metody leczenia np. rehabilitację, co wiąże się nieraz z powstaniem kolejnych problemów. 

Dodatkowo ze względu na towarzyszący ból oraz zmęczenie przyczyniające się do obniżenia 

energii życiowej, chorzy zmagają się z trudnością w łączeniu dotychczasowych obowiązków 

domowych i rodzinnych z pracą zawodową. Na skutek ograniczenia sprawności funkcjonalnej,                    

a w późniejszym czasie inwalidztwa staje się to wręcz nierealne, wskutek tego pacjenci często 

zmuszeni są do porzucenia swojej pracy. Po dziesięciu latach od zachorowania około 50% 

chorych jest niezdolna do podjęcia zawodu, co wiąże się z uczuciem wykluczenia i izolacji u tych 
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chorych. Proces chorobotwórczy wpływa również na spadek poczucia niezależności, gdyż często 

zmuszeni są korzystać z pomocy innych. U chorych występuje również tendencja do izolowania 

się w wyniku deformacji dłoni oraz ograniczenia możliwości lokomocyjnych. Nasilenie się 

objawów reumatoidalnego zapalenia stawów może skutkować rezygnacją z aktywności  

w życiu społecznym: uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, spotkań 

towarzyskich. Jakość życia jest owocem zależności między realizacją i stopniem zaspokojenia 

własnych potrzeb, a wymaganiami i zasobami otoczenia. W konsekwencji zrównoważenia obu 

tych komponentów rodzi się poczucie szczęścia, a wówczas, gdy dochodzi do zachwiania tej 

zależności, pojawia się niezadowolenia i poczucie niespełnienia. Edukacja pacjenta w zakresie 

wiedzy na temat choroby powinna być ciągła, ponieważ jest to choroba przewlekła, a więc 

towarzyszy choremu do końca życia, a dzięki rozwojowi medycyny pojawiają się stale nowe 

formy terapii RZS. Pomoc ze strony reumatologa oraz lekarza POZ jest kluczowa w trakcie 

trwania terapii. Wsparcie rodzinne, przyjacielskie, czy także budowanie bliskich więzi oraz 

relacji jest szczególnie istotne w przebiegu choroby przewlekłej, gdyż uczestniczy ona w życiu 

takiego człowieka nieprzerwanie, a więc jest obecna także w relacji. W wyniku tego edukacja 

powinna powinna obejmować członków rodziny, jak i przyjaciół osoby chorej [14]. 

 

CEL PRACY 

1. Rozpoznanie problemów pielęgniarskich u chorego w przebiegu reumatoidalnego 

zapalenia stawów. 

2. Ustalenie diagnoz pielęgniarskich, metod rozwiązywania problemów oraz ocena 

podjętych działań. 

3. Opracowanie wskazówek do dalszej opieki nad pacjentem. 

 

MATERIAŁ I METODY 

Badaniem został objęty 74-letni mężczyzna, przyjęty na Oddział Reumatologii  

i Chorób Wewnętrznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku 07.10.2019roku 

w ramach kwalifikacji do terapii biologicznej. Pacjent choruje na reumatoidalne zapalenie 

stawów od 4 lat. W prowadzeniu badań nad pacjentem niezbędne było wykorzystanie metody 

indywidualnych przypadków wraz z opracowanym procesem pielęgnowania, tudzież inne 

metody uzyskujące dane o pacjencie, jak: wywiad, obserwacja pielęgniarska, analiza 

dokumentacji medycznej oraz pomiary.  

Metoda indywidualnych przypadków na płaszczyźnie pielęgniarskiej pozwala na 

przeprowadzenie badań jakościowych. Umożliwiają one głęboki wgląd w doświadczenia 

związane z chorobą pacjenta, jak również dokładne zrozumienie doświadczanych przez niego 

problemów. Następstwem takiej metody jest jak najbardziej sprecyzowany proces leczenia oraz 

model opieki pielęgniarskiej nieopierający się na generalizacji, a na konretnej jednostce.  
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WYNIKI  

Opis przypadku 

Pacjent, lat 74, przyjęty planowo na Oddział Reumatologii i Chorób Wewnętrznych                 

w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku 07.10.2019 roku w ramach kwalifikacji 

do terapii biologicznej. U pacjenta rozpoznano serologicznie dodatnie reumatoidalne zapalenie 

stawów, na które choruje od 4 lat. W chwili przyjęcia parametry organizmu były następujące: 

częstość oddechów 14 oddechów/minutę, temperatura ciała 36,9⁰C, tętno 92 uderzeń/minutę, 

ciśnienie tętnicze 103/74 mmHg. Waga pacjenta wynosi 96kg, wzrost 1.73m, a BMI 29,4, co 

wskazuje na I stopień otyłości. Wykonano elektrokardiografię oraz zlecono pobranie krwi.  

Chory zmaga się również z chorobami współistniejącymi – pierwotnie uogólniona 

choroba zwyrodnieniowa stawów, nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba niedokrwienna 

serca, choroba wrzodowa dwunastnicy. Pacjent w swojej młodości miał usunięty wyrostek 

robaczkowy oraz pomostowanie aortalno – wieńcowe w 2002 roku. 

Mężczyzna w dniu wywiadu, 10.10.2019 roku, skarżył się na przewlekły, dokuczliwy ból 

stawów nadgarstków, drobnych stawów rąk i palców, stawów skokowych, kolanowych, stawu 

barkowego prawego oraz stawu łokciowego lewego. Widoczne były również obrzęki tych 

stawów, co przyczynia się do ograniczenia sprawności fizycznej pacjenta, a także do trudności                

w wykonywaniu codziennych czynności samoobsługowych. U mężczyzny występuje duszność 

wysiłkowa przy wchodzeniu na drugie piętro oraz w pochyleniu. Pacjent zgłaszał występowanie 

kilkugodzinnej sztywności porannej. Ponadto mężczyzna poinformował o trudnościach ze snem. 

Chory odczuwa przygnębienie i smutek z powodu nasilających się objawów związanych 

chorobą. Oddech chorego prawidłowy (12 oddechów/minutę). Temperatura ciała wynosiła 

37,2⁰C. Tętno 98 uderzeń/minutę, ciśnienie tętnicze 130/76 mmHg. Pacjent ma założone wkłucie 

obwodowe w zgięciu łokciowym prawej ręki, a w obrębie kaniuli nie zaobserwowano zmian 

zapalnych. Podczas dyżuru dziennego podano: Solu-medrol, Diprophos, Metypred, Metotreksat, 

Kwas Foliowy, Poltram, Biosotal, Tritace, Acard, Simvasterol, Heparegen, 0.9% NaCl. 

Pacjent jest obecnie na emeryturze. Przez znaczną część swojego życia pracował jako 

handlowiec, wskutek czego prowadził siedzący tryb życia. Ponadto zmagał się z dużym 

narażeniem na stres. Mężczyzna mieszka w domu jednorodzinnym wraz z żoną, gdzie często 

odwiedza go jego córka. Warunki społeczno – bytowe opisał jako dobre. Z rozmowy z rodziną 

wynika, iż dieta pacjenta jest bogata w tłuszcze zwierzęce oraz cukry proste.  

 

Indywidualny plan opieki pielęgniarskiej 

Diagnoza 1. Przewlekły ból spowodowany deformacją stawów, sztywnością poranną oraz 

obecnością obrzęków w obrębie torebki stawowej. 

Cel: Złagodzenie dolegliwości bólowych oraz zmniejszenie napięcia i sztywności porannej 

stawów.  

Plan opieki pielęgniarskiej: 

 Ocena stopnia nasilenia bólu przy wykorzystaniu skali wzrokowo – analogowej VAS 

(Visual Analog Scale) tudzież skali numerycznej NRS (Numerical Rating Scale); 
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 Podanie środków przeciwbólowych na zlecenie lekarza z przestrzeganiem zalecanych 

godzin przyjmowania leków tak, aby były podane około godzinę przed wykonywaniem 

czynności codziennych; 

 Zorganizowanie kolejności przeprowadzania zabiegów przy pacjencie tak, aby były one 

wykonywane w trakcie działania środków przeciwbólowych; 

 Zachęcenie do przyjęcia pozycji odciążającej stawy zajęte procesem zapalnym 

[korzystanie z nieodkształcającego się materaca (twardego, równego oraz elastycznego); 

ułożenie kończyn górnych w odwiedzeniu (około 40⁰), wyprostowanych z rotacją na 

zewnątrz; kończyny dolne powinny być zgięte w stawie kolanowym, natomiast stopy 

zgięte pod kątem 90⁰]; 

 Zapewnienie pomocy przy poruszaniu się chorego; 

 Wykonanie ciepłych okładów oraz kąpieli tuż po przebudzeniu się pacjenta; 

 Zachęcenie do korzystania ze sprzętów odciążających stawy, takich jak: kule, laska; 

 Stosowanie ćwiczeń oddechowych, aromaterapii, zalecenie medytacji. 

Realizacja: 

 Ocena stopnia nasilenia bólu w skali VAS na 7 punktów; 

 Podano 50mg Ketonalu pół godziny przed wykonywaniem czynności codziennych przez 

pacjenta; 

 Wykonano ciepłe okłady oraz kąpiel; 

 Zastosowano ćwiczenia oddechowe oraz aromaterapię. 

Ocena: Cel został osiągnięty. Po podaniu leku przeciwbólowego, wykonaniu ciepłych okładów 

oraz kąpieli pacjent ocenił nasilenie swojego bólu na 2. Wymagana dalsza obserwacja pacjenta 

pod kątem bólu.  

 

Diagnoza 2. Deficyt samoopieki spowodowany deformacjami rąk oraz zmniejszeniem siły 

mięśniowej. 

Cel: Wzmocnienie agendy samoopieki oraz wzrost siły mięśniowej. 

Plan opieki pielęgniarskiej: 

 Ocena zakresu i stopnia deficytu; 

 Określenie charakteru wymaganej pomocy; 

 Ocena ograniczeń spowodowanych zniekształceniami stawów w wykonywaniu 

codziennych czynności; 

 Ocena siły mięśniowej kończyn górnych oraz ruchomości stawów; 

 Mobilizowanie pacjenta do samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego 

oraz utwierdzanie go w przekonaniu, iż jest zdolny do wykonania danej czynności; 

 Częściowa bądź całkowita pomoc choremu w czynnościach, których nie jest w stanie 

wykonać; 

 Zapewnienie pacjentowi odpowiedniej ilości czasu do wykonywania codziennych 

czynności tak, aby nie mógł wykonywać je swobodnie bez pośpiechu; 

 Realizacja zabiegów pielęgniarsko – higienicznych, ćwiczeń w trakcie działania środków 

przeciwbólowych; 
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 Podaż leków przeciwbólowych około godzinę przed rozpoczęciem zabiegów 

pielęgniarskich wobec pacjenta; 

 W przypadku wystąpienia zaostrzenia stanu zapalnego, zachęcenie do odpoczynku w 

pozycji oszczędzającej stawy objęte procesem zapalnym; 

 Nauka sposobu chwytania podczas wykonywania czynności codziennych w celu 

odciążenia stawów śródręczno – paliczkowych praz międzypaliczkowych; 

 Zastosowanie sprzętów medycznych, które umożliwiają stabilizację stawów, jak rónież 

zmniejszają ryzyko ich uszkodzeń. 

Realizacja: 

 Ocena stopnia sprawności pacjenta z wykorzystaniem skali WHO dotyczącej stanu 

sprawności. Chory uzyskał 2 na 5 punktów; 

 Podano leki przeciwbólowe zgodnie ze zleceniem lekarskim pół godziny przed 

rozpoczęciem czynności codziennych; 

 Zastosowano ortezę ręki stabilizująco – korygującą; 

 Częściowo wyręczono pacjenta w czynnościach, które sprawiły mu trudność; 

 Nauczono chorego sposobu chwytania tak, aby stawy objęte stanem zapalnym były 

odciążone. 

Ocena: Cel został osiągnięty, na obecną chwilę pacjent wykonuje sam tudzież z subtelną pomocą 

pielęgniarki znaczną ilość czynności codziennych. Korzystanie z ortezy ręki umożliwiło 

pewniejszy chwyt.  

 

Diagnoza 3. Trudność w niezależnym poruszaniu się oraz w wykonywaniu codziennych 

czynności samoobsługowych spowodowane deformacjami w stawach oraz ich ograniczoną 

ruchomością. 

Cel: Profilaktyka zniekształceń, zwiększenie siły mięśniowej oraz poprawa zakresu ruchu w 

stawach. 

Plan opieki pielęgniarskiej: 

 Zmotywowanie do przestrzegania zalecanego codziennego programu ćwiczeń ruchowych; 

 Przekazanie wiedzy pacjentowi oraz jego rodzinie dotyczącej korzystania ze sprzętów 

pomocniczych oraz zaopatrzenie chorego w sprzęt ortopedyczny ułatwiający poruszanie 

się; 

 Zalecenie stosowania odpowiedniego obuwia, które umożliwia aplikowanie wkładek 

korekcyjnych; 

 Ograniczanie wypoczynku w łóżku w ciągu dnia; 

 Korzystanie z nieodkształcającego się materaca (twardego, równego oraz elastycznego); 

 Mobilizowanie pacjenta do samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego 

oraz utwierdzanie go w przekonaniu, iż jest zdolny do wykonania danej czynności; 

 Częściowa bądź całkowita pomoc choremu w czynnościach, których nie jest w stanie 

wykonać; 

 Mobilizowanie do udziału w terapii zajęciowej; 

 Edukacja na temat zasad samoopieki w reumatoidalnym zapaleniu stawów  

z uwzględnieniem metod samoobsługi oraz bezpiecznego przemieszczania się. 
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Realizacja: 

 Zaopatrzono pacjenta w kule oraz balkonik; 

 Nauczono pacjenta oraz jego rodzinę korzystania ze sprzętów ortopedycznych; 

 Częściowo wyręczono pacjenta w czynnościach, które sprawiły mu trudność; 

 Zaproponowano rodzinie pacjeta doposażenie domu adekwatnie do potrzeb pacjenta, np. 

umocowanie uchwytów przy wannie i ubikacji, założenie nakładek na fotel, umieszczenie 

maty antypoślizgowej w wannie, brodziku, zakup wysokiej muszli klozetowej bądź 

podwyższającej nakładki na sedes; 

 Wzbogacono wiedzę, zarówno pacjenta, jak i jego rodziny na temat zasad samoopieki w 

reumatoidalnym zapaleniu stawów oraz bezpiecznego przemieszczania się. 

Ocena: Cel został osiągnięty. Pacjent oraz jego rodzina zostali wzbogaceni w wiedzę pod kątem 

samoopieki oraz bezpiecznego przemieszania się. Pacjent bierze czynny udział w terapii 

zajęciowej. Czynności wymagają dalszej realizacji.  

 

Diagnoza 4. Dyskomfort spowodowany dusznością wysiłkową. 

Cel: Zmniejszenie duszności powysiłkowej oraz ułatwienie oddychania.  

Plan opieki pielęgniarskiej: 

 Określenie stopnia i przyczyn duszności: pora występowania, czas trwania, okoliczności 

wysiłku powodujące zmęczenie; 

 Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu na sali; 

 Ograniczenie wysiłku poprzez pomoc w zaspokajaniu potrzeb; 

 Podaż leków zgodnie ze zleceniami lekarza; 

 Wprowadzenie ćwiczeń oddechowych, które wpływają na pogłębienie wdechu oraz 

wydechu; 

 Nauka oddychania torem brzusznym; 

 Zmniejszenie negatywnych emocji poprzez zapewnienie wsparcia psychicznego. 

Realizacja: 

 Określono przyczynę, stopień duszności i czas trwania duszności , 

 Pacjent przyjął leki zgodnie ze zleceniami lekarza; 

 Dokonywano pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz tętna dwa razy dziennie oraz 

udokumentowano wyniki; 

 Pacjent został wyposażony w wiedzę na temat oddychania torem brzusznym; 

 Mobilizowano pacjenta do wykonywania ćwiczeń oddechowych; 

Ocena: Cel został osiągnięty. Parametry oddychania w normie. Czynności wymagają dalszej 

realizacji.  

 

Diagnoza 5. Ryzyko wystąpienia infekcji w związku z obniżoną odpornością w wyniku 

stosowania leków immunosupresyjnych. 

Cel: Niedopuszczenie do wystąpienia infekcji, wzmacnianie układu odpornościowego. 
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Plan opieki pielęgniarskiej: 

 Poinformowanie pacjenta, a także jego rodziny o skutkach działania leków 

immunosupresyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększonego ryzyka 

wystąpienia zakażeń spowodowanego obniżoną odpornością; 

 Wprowadzenie działań mających na celu poprawę odporności pacjenta; 

 Dbanie o higienę ciała chorego, czystość bielizny osobistej, pościelowej, częste wietrzenie 

sali; 

 Nauczenie pacjenta wykonywania ćwiczeń oddechowych; 

 Przestrzeganie zasad aseptyki oraz antyseptyki podczas wykonywania zabiegów 

pielęgniarskich. 

Realizacja: 

 Pacjent oraz jego rodzina zostali ponformowani o zwiększonym ryzyku wystąpienia 

zakażeń; 

 Podawano pacjentowi witaminę C oraz zwiększono podaż owoców i warzyw; 

 Wprowadzono dietę bogatobiałkową; 

 Nauczono pacjenta wykonywania ćwiczeń oddechowych; 

 Zadbano o higienę pacjenta oraz przestrzeni wokół; 

 Często wietrzono salę pacjenta; 

 Przestrzegano zasad aseptyki oraz antyseptyki podczas wykonywanych zabiegów 

pielęgniarskich. 

Ocena: Cel został osiągnięty. Wprowadzone działania poskutkowały wzmocnieniem układu 

odpornościowego. U pacjenta niezauważono żadnych oznak infekcji. Czynności wymagają 

dalszej realizacji. 

 

Diagnoza 6. Ryzyko wystąpienia powikłań w wyniku przewlekłego stosowania 

glikokortykosteroidów. 

Cel: Zapobieganie skutkom ubocznym farmakoterapii oraz wczesne wykrycie objawów 

niepożądanych działań stosowanych leków. 

Plan opieki pielęgniarskiej: 

 Poinformowanie rodziny o możliwych skutkach przewlekłego stosowania 

glikokortykosteroidów; 

 Obserwacja pacjenta pod kątem wystąpienia objawów wskazujących na rozwój choroby 

wrzodowej żołądka, takich jak: bóle w nadbrzuszu, fusowate wymioty, spadek ciśnienia 

tętniczego krwi, smoliste stolce; 

 Kontrola parametrów życiowych pacjenta; 

 Podawanie na zlecenie lekarza leków redukujących wydzielanie treści żołądkowej lub ją 

zobojętniających. 

Realizacja: 

 Dokonywano pomiaru ciśnienia tętniczego krwi dwa razy dziennie oraz udokumentowano 

wyniki; 

 Poinformowano pacjenta oraz jego rodzinę o możliwych skutkach ubocznych 

przewlekłego stosowania glikokortykosteroidów; 
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 Podano leki zmniejszające wydzielanie treści żołądkowej zgodnie ze zleceniem lekarza. 

Ocena: Cel został osiągnięty. U pacjenta nie zauważono żadnych objawów wskazujących na 

rozwój choroby wrzodowej żołądka. Czynności wymagają dalszej realizacji.  

 

Diagnoza 7. Ryzyko depresji z powodu postępującej niesprawności w przebiegu 

reumatoidalnego zapalenia stawów. 

Cel: Poprawa stanu emocjonalnego, samooceny i motywacji do walki z chorobą. 

Plan opieki pielęgniarskiej: 

 Budowanie pozytywnych relacji z pacjentem oraz jego rodziną, wsparcie emocjonalne; 

 Uświadomienie rodzinie, jak ważne jest wsparcie i akceptacja chorego; 

 Zachęcenie chorego do uczestnictwa w terapii zajęciowej, grupach samopomocy; 

 Zaproponowanie rozmowy z psychologiem szpitalnym. 

Realizacja: 

 Często rozmawiano z pacjentem o jego potrzebach oraz emocjach; 

 Uświadomiono rodzinę pacjenta, jak istotny jest jej udział w przeżywaniu choroby 

mężczyzny; 

 Pacjent wziął czynny udział w terapii zajęciowej; 

 Zorganizowano spotkanie pacjenta z psychologiem szpitalnym.  

Ocena: Cel został częściowo osiągnięty. Wprowadzone metody pomocy choremu wpłynęły na 

poprawę jego samopoczucia, jednakże chory nadal wykazuje lęk spowodowany przebiegiem 

choroby. Czynności wymagają dalszej realizacji.  

 

Diagnoza 8. Ryzyko wystąpienia powikłań sercowo – naczyniowych, spowodowane 

obecnością czynników ryzyka. 

Cel: Zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań sercowo – naczyniowych. 

Plan opieki pielęgniarskiej: 

 Podaż leków zgodnie ze zleceniem lekarza; 

 Kontrola ciśnienia tętniczego krwi, tętna; 

 Poinformowanie pacjenta oraz rodziny o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań 

sercowo – naczyniowych; 

 Zmniejszenie podaży soli i tłuszczów; 

 Dopasowanie aktywności fizycznej dostosowanej do wydajności pacjenta; 

Realizacja: 

 Pacjent oraz jego rodzina zostali poinformowani o zwiększonym ryzyku wystąpienia 

powikłań sercowo – naczyniowych; 

 Kontrolowano ciśnienie tętnicze krwi oraz tętno dwa razy dziennie; 

 Podano farmaceutyki zgodnie ze zleceniem lekarza; 

 Mobilizowano pacjenta do wprowadzenia aktywności fizycznej w postaci spacerów. 

Ocena: Cel został osiągnięty. Wprowadzona odpowiednia dla pacjenta dieta oraz aktywność 

fizyczna w postaci spacerów zmniejszają ryzyko wystąpienia powikłań sercowo – naczyniowych. 

Czynności wymagają dalszej realizacji.  
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Diagnoza 9. Otyłość spowodowana nieprawidłowym odżywianiem.  

Cel: Obniżenie masy ciała oraz zmniejszenie powikłań wynikających z otyłości. 

Plan opieki pielęgniarskiej:  

 Zastosowanie diety ubogo – energetycznej; 

 Ograniczenie spożycia tłuszczów (szczególnie zminimalizowanie podaży nasyconych 

kwasów tłuszczowych) oraz węglowodanów; 

 Kontrola regularnego spożywania posiłków przez pacjenta: często, ale w małych ilościach 

(4 -5 razy dziennie); 

 Konsultacja z fizjoterapeutą w ramach zwiększenia aktywności fizycznej pacjenta; 

 Zastosowanie działań psychoterapeutycznych. 

Realizacja: 

 Wprowadzono u pacjenta dietę ubogo – energetyczną; 

 Kontrolowano częstość, ilość oraz jakość spożywanych pokarmów; 

 Po konsultacji z fizjoterapeutą oraz otrzymaniem od niego zgody na zwiększenie 

aktywności fizycznej, zachęcono pacjenta do częstych spacerów. 

Ocena: Cel został osiągnięty. Chory stosuje się do diety redukcyjnej, wskutek czego masa ciała 

ulega stopniowej i powolnej redukcji.  

 

Diagnoza 10. Deficyt wiedzy i umiejętności w zakresie samokontroli ciśnienia tętniczego i 

interpretacji uzyskanych wyników. 

Cel: Edukacja pacjenta w samodzielnym mierzeniu ciśnienia tętniczego krwi oraz interpretacji 

wyników. 

Plan opieki pielęgniarskiej:  

 Zapoznanie pacjenta z celem oraz zasadami pomiaru ciśnienia tęteniczego krwi; 

 Przekazanie pacjentowi oraz jego rodzinie informacji na temat czynników, jak i zasad 

warunkujących poprawność pomiaru ciśnienia tętniczego, pomoc w wyborze aparatu do 

pomiaru ciśnienia; 

 Ustalenie z pacjentem indywidualnych wartości docelowych ciśnienia tętniczego; 

 Motywacja pacjenta do systematycznego zapisywania wyników w dzienniczku 

samokontroli. 

Realizacja: 

 Zapoznano pacjenta z celem oraz zasadami pomiaru ciśnienia tętniczego krwi; 

 Pacjent oraz jego rodzina otrzymali informacje dotyczące zasad prawidłowego pomiaru 

ciśnienia tętniczego krwi oraz doboru odpowiedniego aparatu do pomiaru; 

 Pacjent został zmobilizowany do odnotowywania wartości ciśnienia tętniczego  

w dzienniczku samokontroli.  

Ocena: Cel został osiągnięty. Pacjent został zapoznany z istotą oraz z zasadami pomiaru ciśnienia 

tętniczego oraz zapisuje wartości ciśnienia w dzienniczku samokontrolnym.  
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Zalecenia dotyczące opieki nad pacjentem w warunkach domowych 

Osoba zmagająca się z reumatoidalnym zapaleniem stawów ze względu na złożoność 

choroby wymaga różnych form opieki. Pacjent powinien być pod stałą opieką lekarza 

reumatologa (który monitoruje aktywność choroby) oraz stosować się do jego zaleceń oraz 

przyjmować leki zgodnie ze wskazaniem. Istotne jest, by nie pomijać ani nie zmniejszać 

samodzielnie dawki leków, gdyż może to prowadzić do większego ryzyka wystąpienia działań 

niepożądanych tudzież braku skuteczności terapii.  

W okresie zaostrzenia się choroby przez wzgląd na ból, obrzęki, czy sztywność stawów 

podjęcie się aktywności fizycznej jest niemalże niemożliwe. Dlatego też w czasie remisji należy 

wdrożyć okresową rehabilitację przeprowadzaną pod kontrolą doświadczonego fizjoterapeuty. 

Regularna aktywność fizyczna wpływa na utrzymanie sprawności, zwiększenie siły mięśniowej, 

stabilność stawów, a także na uogólnioną kondycję osoby chorej. Ponadto wspomaga to 

utrzymanie odpowiedniej masy ciała. U zdecydowanej większości chorych wskazane są spacery, 

jak i ćwiczenia w basenie.  

W ramach zachowania prawidłości funkcji stawów oraz usprawnienia mobilności 

wskazane jest zaopatrzenie w sprzęty medyczne. Jednym z popularniejszych rozwiązań jest 

zastosowanie ortezy ręki stabilizująco – korygującej, ponieważ stany zapalne w obrębie ręki 

występują bardzo często wśród osób chorych. W przypadku stawów stóp zaleca się korzystanie z 

wkładek ortopedycznych oraz butów o specjalnych właściwościach. U osób, które zmagają się z 

dolegliwościami bólowymi wynikającymi z deformacji palców stóp wskazane jest używanie 

lasek bądź kul. Jeśli natomiast choroba obejmuje także stawy palców rąk, wówczas stosuje się 

kule pachowe, które w mniejszym stopniu angażują dłoń. Warto również przystosować 

pomieszczenia do potrzeb chorego poprzez wyposażenie ich w: uchwyty przy wannie oraz 

ubikacji, wysoką muszlę klozetową, podwyższającą nakładkę na sedes, nakładkę na fotel, matę 

antypoślizgową bądź krzesło w wannie, brodziku.  

Wiele korzyści przynoszą zabiegi fizykoterapeutyczne, jak światłolecznictwo oraz 

ciepłolecznictwo, np. lampa Solux, elektrolecznictwo np. magnetoterapia, diatermia 

krótkofalowa, prądy diademiczne, ale również laseroterapia, leczenie ultradźwiękami, stosowanie 

zimna poprzez krioterapię miejscową czy ogólną w kriokomorze. 

Reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą ogólnoustrojową, wskutek czego pacjent 

musi mieć świadomość tego, jak ważny jest odpoczynek i uwzględniać czas na relaks                         

w przebiegu dnia. Zbyt wzmożona aktywność zawodowa, rodzinna czy społeczna może 

doprowadzić do przewlekłego zmęczenia, które jest szczególnie szkodliwe dla osób przewlekle 

chorych.  

 

Dieta 

U osób z rozpoznanym reumatoidalnym zapaleniem stawów ryzyko rozwoju chorób 

sercowo – naczyniowych jest znacznie wyższe niż w przypadku osób zdrowych w tym samym 

wieku. Pacjenci zatem zmuszeni są do zmiany stylu życia, a także do stosowania prawidłowo 

opracowanej diety. Powinna ona opierać się na produktach przeciwzapalnych oraz zawierać 

następujące składniki odżywcze: nienasycone kwasy tłuszczowe, białka roślinne, witaminy                      

i składniki mineralne oraz probiotyki.  
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Nienasycone kwasy tłuszczowe odgrywają znaczną role w redukcji stanu zapalnego                   

u chorych, a także zmniejszają dolegliwości związane z RZS. Szczególne znaczenie mają kwasy 

tłuszczowe omega-3. Ich źródłem są tłuste ryby morskie, takie jak: łosoś, tuńczyk, sardynki, 

makrela, ale również produkty roślinne, jak np. nasiona siemienia lnianego, olej lniany, orzechy 

włoskie [39]. Prawidłowa dieta dla osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów powinna 

uwzględniać również kwasy tłuszczowe jednonienasycone, które mają zdolność hamowania 

produkcji niektórych cytokin prozapalnych. Źródłem tych kwasów jest np. oliwa z oliwek, olej 

rzepakowy. Ponadto silne właściwości przeciwzapalne wykazuje kwas gammalinolenowy, który 

jest obecny w oleju z wiesiołka bądź w oleju z ogórecznika lekarskiego. Kwasy tłuszczowe 

nasycone oraz kwasy tłuszczowe trans mają działanie prozapalne, co może prowadzić do 

zaostrzenia objawów choroby, z tego względu podaż tych kwasów powinnna być ograniczona.  

Białka roślinne w diecie wpływają pozytywnie na przebieg RZS. Wyróżnia się 

szczególnie produkty sojowe, soczewicę, ciecierzycę, groch czy fasolę. Ze względu na znaczne 

zdolności o charakterze przeciwzapalnym, jak również na zawartość kwasu foliowego, magnezu, 

potasu, żelaza i cynku, powinny być one bogate w diecie. 

Witamina D bierze udział w namnażaniu, różnicowaniu oraz w prawidłowym 

funkcjonowaniu komórek układu immunologicznego. Wykazuje również prewencyjny wpływ na 

rozwój chorób autoimmunologicznych. Ponadto jest kluczowym składnikiem regulującym 

gospodarkę wapnia w organizmie.  

Dieta w RZS powinna być wzbogacona zarówno w warzywa, jak i w owoce, gdyż 

zawierają one przeciwutleniacze, które neutralizują szkodliwe działanie wolnych rodników  

i usuwają ich nadmiar z organizmu, jednak powinny być one spożywane na surowo. Najbardziej 

wartościowymi owocami są: borówki, wiśnie, porzeczki, jeżyny, truskawki, maliny, zaś 

warzywami – szpinak, kapusta, brokuły, jarmuż, marchewka.  

Chorzy na RZS spotykają się często z zaburzeniami składu mikroflory jelitowej. Zatem 

dieta powinna być również wzbogacona w produkty wspomagające rozwój niezgędnych 

drobnoustrojów w jelitach, jak np. bakterie probiotyczne w postaci produktów farmaceutycznych, 

ale także jogurty probiotyczne. Dodatkowo spożywanie sfermentowanych wyrobów, a więc 

kiszonych warzyw (kapusta, ogórki, buraki), fermentowanych produktów mlecznych, soków           

z kiszonych warzyw wpływa korzystnie na mikrobiom przez wzgląd na zawartość kwasu 

mlekowego [15, 16].  

W diecie należy wykluczyć spożywanie nasyconych kwasów tłuszczowych oraz kwasów 

tłuszczowych trans, które są obecne w tłustym czerwonym mięsie, twardych margarynach, fast 

foodach, wyrobach cukierniczych. Ponadto chorzy powinny zrezygnować z produktów 

smażonych w wysokich temperaturach, np. chipsy, frytki. Niewskazana w diecie jest ponadto 

podaż cukru, syropu glukozowo – fruktozowego oraz innych cukrów dostępnych m.in.w słodkich 

napojach gazowanych. Należy wykluczyć także żywność przetworzoną. Nadmierna obecność              

w jadłospisie kwasów tłuszczowych omega-6, które znajdują się w większości nasion, mają 

niekorzystny wpływ, jeśli ich stosunek względem kwasów omega-3 wynosi powyżej 5:1. 

Wskazane jest zminimalizowanie ilości spożywanej kawy tudzież mocnej herbaty, ponieważ 

ograniczają one zdolność wykorzystania białka przez organizm, wiążą żelazo, a także 

zmniejszają poziom magnezu i wapnia w organizmie [16]. 
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Przykład diety: 

I śniadanie: Kanapki z pastą z soczewicy z ogórkami kiszonymi oraz rzeżuchą; 

II śniadanie: Koktajl z owoców leśnych, jogurty naturalnego i otrębów owsianych; 

Obiad: Komosa ryżowa, pieczony pstrąg łososiowy, surówka z kiszonych lub gotowanych 

buraków; 

Podwieczorek: masło orzechowe i chrupiące warzywa (seler naciowy, marchewka, papryka 

czerwona); 

Kolacja: Zupa – krem z dyni z cynamonem i kurkumą wraz z grzankami razowymi.  

 

WNIOSKI 

1. Prawidłowa analiza dokumentów, zebrany wywiad, ciągła obserwacja oraz dokumentacja 

pomiarów pozwoliły określić rzeczywiste problemy pielęgnacyjne pacjenta, które                      

w największym stopniu skupiały się na sferze biologicznej. Najważniejsze z nich to: 

 Przewlekły ból spowodowany deformacją stawów, sztywnością poranną oraz 

obecnością obrzęków w obrębie torebki stawowej; 

 Deficyt samoopieki spowodowany deformacjami rąk oraz zmniejszeniem siły 

mięśniowej; 

 Trudność w niezależnym poruszaniu się oraz w wykonywaniu codziennych 

czynności samoobsługowych spowodowane deformacjami w stawach oraz ich 

ograniczoną ruchomością; 

 Dyskomfort spowodowany dusznością wysiłkową. 

2. W oparciu o zgromadzone dane opracowano plan opieki pielęgniarskiej                                     

z uwzględnieniem odmienności oraz wielokierunkowości zaobserwowanych problemów, 

zaproponowano postępowanie pielęgnacyjne, które na drodze realizacji miało dokonać ich 

rozwiązania. Ponadto sporządzono ocenę stopnia realizacji założonych celów opieki 

pielęgniarskiej. Skoncentrowano się głównie na zminimalizowaniu dolegliwości 

bólowych, wzmocnieniu agendy samoopieki, zwiększeniu siły mięśniowej, jak również 

poprawie zakresu ruchu w stawach. Rozpoczęto rehabilitację pacjenta, wprowadzono 

prawidłową dietę oraz metody usprawniające zarówno stan fizyczny, jak i psychiczny 

chorego. Mężczyzna oraz jego rodzina zostali wyedukowani. 

3. Opracowano wskazówki do dalszej pielęgnacji pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem 

stawów w warunkach domowych. Chory, a także jego rodzina zostali z nimi zapoznani.  
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WSTĘP 

Termin transplantacja pochodzi od łacińskiego słowa transplantare (szczepić), od trans 

„poza czymś” i plantare „sadzić”. W myśl definicji zaczerpniętej ze słownika języka polskiego 

transplantacja to zabieg operacyjny, polegający na przeszczepianiu tkanki lub  narządu  

z jednego organizmu do drugiego [1]. Jest określana jako przeszczepienie tkanek (np. skóry), 

komórek (szpik) lub narządów (serce, nerki) w obrębie jednego organizmu, lub między dwoma 

ustrojami. Umożliwia pobranie części ciała od żywych dawców (ex vivo) i od osób zmarłych               

(ex mortuo), w taki sposób, aby podjęły czynności życiowe i utrzymały funkcje odnowy  

w organizmie biorcy [2]. Określenie transplant zostało  użyte po raz pierwszy w roku 1778 przez 

szkockiego chirurga Johna Huntera, który prowadził doświadczenia przeszczepiania jąder                      

i jajników pomiędzy niespokrewnionymi zwierzętami [3]. 

Koncepcja wymiany niewydolnych tkanek i narządów towarzyszyła ludziom już od 

czasów starożytnych. W przekazach historycznych odnoszących się do początków medycyny 

można znaleźć informacje o pierwszych próbach przeszczepiania. Najwcześniejsze opisy 

pochodzą z 9 wieku p.n.e- przeszczepianie części zwierząt, a zamiany serc ludzkich z 4 wieku 

p.n.e z Chin. W mitologii greckiej symbolem i inspiracją transplantacji jest postać Minotaura 

(człowieka z głową byka) czy Sfinksa (lwa z ludzka głową). Nowatorskich prób 

transplantacyjnych można doszukać się w Biblii, historii cywilizacji Azteków, Majów, 

starożytnego Egiptu, Europy, Chin i Indii [4]. 

W kulturze chrześcijańskiej Europy patronami transplantologii są święci Kosma  

i Damian, medycy z Cylicji praktykujący medycynę wśród najniższych warstw społecznych 

na terenie Syrii. Legenda głosi, że dokonali przeszczepienia dolnej kończyny pobranej  

od zmarłego. Według przypowieści śpiącemu pielgrzymowi w miejsce zgorzelinowej nogi 

święci wstawili zdrową, pochodzącą od niedawno zmarłego Murzyna. Za patronkę medycyny 

transplantacyjnej uznawana też bywa święta Agata z Katanii na Sycylii. Przed męczeńską 

śmiercią w 251 roku doznała uzdrowienia, przywrócenia odciętych piersi 

za sprawą świętego Piotra [5].   

 W starożytnej medycynie hinduskiej stosowano technikę odwróconego przeszczepu skóry 

pobieranej z czoła do rekonstrukcji nosa. Podejmowano również próby przeszczepiania kończyn i 

implantacji zębów. Wzmianki o próbie transplantacji serca pochodzą z Chin, według których 

Tsin Yue Jan wykonał przeszczep serca u dwóch żołnierzy. Inne źródła donoszą  

o transplantacji narządów jamy brzusznej dokonanej przez Hua To.  

 W średniowieczu wykonywano przeszczepy fragmentów skóry z różnych części ciała na 

twarz i nos. W 1771 roku angielski chirurg John Hunter pomyślnie implantował zęby 

człowiekowi. Uważany jest za prekursora chirurgii doświadczalnej, bowiem uważał,  

że po właściwym przeniesieniu i połączeniu, każdy narząd lub tkanka mogą się zaadoptować. 
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Włoski fizjolog Giuseppe Baronio w 1804 roku dowiódł, iż skórę owiec można z powodzeniem 

przeszczepiać w inne części ciała u tego samego zwierzęcia. Doniesienia historyczne wskazują na 

renesans technik transplantacyjnych z okresu starożytności. Pojawiają się też liczne wzmianki               

o próbach przeszczepiania narządów, kości, rogówki, gruczołu tarczycowego oraz skóry [2, 5]. 

 Nowoczesna transplantologia dynamicznie rozwinęła się w XX wieku, co potwierdza 

fakt, że w tym okresie 11 Noblistów spośród 93 reprezentowało transplantologię w dziedzinie 

medycyny [6] . Dużym sukcesem w medycynie transplantacyjnej było odkrycie grup krwi przez 

Landsteina, które umożliwiło przetaczanie krwi oraz właściwy dobór dawców i biorców  

do przeszczepu. Do postępu przyczynił się twórca transplantologii naczyniowej, francuski lekarz 

Alexis Carell, który wprowadził technikę szwu naczyniowego (1902r.). Za sprawą badań 

naukowych rozwinęły się nowe metody leczenia immunosupresyjnego, wpływające zasadniczo 

na pomyślność zabiegów przeszczepiania. Na dynamikę transplantacji wpłynęło zastosowanie 

odpowiednich substancji do płukania i przechowywania narządów. Za początek ery 

transplantacyjnej narządów ludzkich przyjmuje się rok 1954, kiedy to Joseph 

Murray dokonał pierwszego udanego przeszczepu nerki.  

Historia przeszczepień na świecie, pierwsze udane zabiegi: 

*1905r. - rogówka- Eduard Zirm, Czechy 

*1954r. - nerka- Joseph Murray, U.S.A. 

*1957r. - szpik kostny - Edward Donall Thomas, U.S.A. 

*1966r. - trzustka –Richard Lillehei i Wiliam Kelly, U.S.A. 

*1967r. - wątroba – Thomas Starzl, U.S.A. 

*1967r. - serce – Christian Barnard, Południowa Afryka 

*1981r. - serce z płucami – Bruce Reitz, U.S.A. 

*1986r. - para płuc – Ann Harrison i Joel Cooper, Kanada 

*1998r. - dłoń – Jean Michel Dubernard, Francja 

*2005r. - część twarzy - Jean Michel Dubernard, Francja 

*2008r. - obie dłonie - Edgar Biemer i Manfred Stangl, Niemcy 

*2008r. - twarz w 80% - Maria Siemionow, U.S.A 

*2010r. – całkowite przeszczepienie twarzy - Joan Pere Barret, Hiszpania [7, 8, 9]. 

 

 W Polsce historia przeszczepiania narządów sięga roku 1966, kiedy Jan Nielubowicz 

wraz z Tadeuszem Orłowskim przeszczepili z powodzeniem nerkę pobraną ze zwłok.  

W 1969r. Jan Moll i Antoni Dziatkowiak podjęli pierwsze próby transplantacji serca, nieudane bo 

biorca zmarł po trzech godzinach. Dopiero w 1985 roku Zbigniewowi Relidze udało się 

pomyślnie przeszczepić serce. W 1983r. Stanisław Zieliński przeszczepił wątrobę, a trzy lata 

później jednocześnie nerkę i trzustkę. Marian Zembala w 2001r. dokonał udanego przeszczepu 

serca i płuc, a w 2005r. obu płuc. W 2004r. Marek Durlik transplantował trzustkę u pacjenta  

z wcześniej przeszczepiona nerką. W Centrum Zdrowia Dziecka Piotr Kaliciński (2006r.) 

przeprowadził pierwszy przeszczep wątroby i jelita, a w tym samym roku Jerzy Jabłecki 

przeszczep ręki. Adam Maciejewski w 2013r, przeszczepił twarz, a dwa lata później narządy 

szyi-gardło, przełyk, krtań, tchawicę i tarczycę [10, 11]. 
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CEL PRACY 

1. Poznanie opinii społeczeństwa na temat przeszczepiania narządów od dawców żywych 

i zmarłych. 

2. Ocena wiedzy społeczeństwa na temat transplantacji w aspekcie medycznym, prawnym, 

etycznym i religijnym.Rozpoznanie problemów pielęgniarskich u chorego w przebiegu 

reumatoidalnego zapalenia stawów. 

 

MATERIAŁ I METODY 

Badanie ogólnospołeczne z wykorzystaniem ankiety własnego autorstwa, zostało 

przeprowadzone w okresie od 20 stycznia 2020r. do 20 lutego 2020r. Udział w badaniu wzięło 

110 osób powyżej 18 roku życia. Materiał do pracy zebrano za pomocą portalu 

społecznościowego Facebook (www.facebook.com), poprzez który  rozesłano w wiadomościach 

prywatnych link do ankiety przygotowanej w formie elektronicznej na www.survio.com. Na 

przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych 

Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.  

Ankieta składała się z dwóch części obejmujących 32 pytania. Metryczka kwestionariusza 

zawierała pytania demograficzne o osobie badanej – wiek, płeć, wyznanie, wykształcenie, 

miejsce zamieszkania. W części szczegółowej 27 pytań odnosiło się do wiedzy ankietowanego na 

temat transplantacji, stopnia akceptacji różnych form przeszczepiania, gotowości bycia dawcą 

oraz źródeł informacji o przeszczepach tkanek i narządów. Uzyskany materiał badawczy został 

poddany analizie statystycznej i przedstawiony w formie opisowej i graficznej.  

 

WYNIKI 

   W przeprowadzonym badaniu uczestniczyło 110 osób zróżnicowanych pod względem 

płci, wieku, wykształcenia, wyznania oraz miejsca zamieszkania. Liczniejszą grupę 

respondentów stanowiły kobiety 56,4%  (62 osoby), zaś mężczyzn było 43,6%  (48 osób). 

Dane przedstawia Rycina 1. 

 

 

 Rycina 1. Płeć respondentów 

 

Pod względem wieku respondentów podzielono na pięć przedziałów wiekowych.  

W przedziale 18-30 lat znalazło się 23,6% ankietowanych  (20 osób). Osoby będące w wieku             

31-40 lat stanowiły 27,3%  (30 osób), również taki sam procent badanych tworzył przedział 

wiekowy 41-50 lat. 11,8% ankietowanych wskazało wiek pomiędzy 51-60 lat. Osoby powyżej  

61 roku życia stanowiły 10% (Rycina 2). 
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Rycina 2. Wiek respondentów 

 

  Pod względem wykształcenia najliczniejszą grupę wśród osób biorących udział  

w badaniu stanowili respondenci z wykształceniem wyższym  47,3%, nieco mniej – 40%  

z wykształceniem średnim. Szkołę zawodową ukończył co jedenasty ankietowany – 10%. 

Edukację na poziomie szkoły podstawowej zakończyło 2,7% badanych (Rycina 3). 

 

 

Rycina 3. Wykształcenie respondentów 

 

 

W badaniu wzięło udział 59 mieszkańców miast (53,6% ankietowanych) oraz                        

51 osób (46,4%) zamieszkujących wieś (Rycina 4). 

 

 

Rycina 4. Miejsca zamieszkania respondentów 

   

 

Zdecydowaną większość pod względem wyznania stanowili katolicy - 50,9% 

ankietowanych. Zbliżony procent badanych tworzyli Świadkowie Jehowy - 19,1% i wierni 

Kościoła Zielonoświątkowego – 18,2%. Około 10% ogółu stanowiły osoby prawosławne.  

W badaniu ankietowym udział wzięła również jedna osoba z Kościoła Chrześcijan Baptystów 

oraz jeden agnostyk (razem 1,8%). Dane przedstawia Rycina 5. 



Transplantacja tkanek i narządów w opinii społecznej  

297 

 

 

Rycina 5. Wyznanie respondentów 

 

   Na pytanie „czym jest transplantacja” większość ankietowanych – 78,2% prawidłowo 

odpowiedziało, że jest to przeszczep narządu lub tkanki z jednego organizmu do drugiego. 

Spośród reszty badanych 18,1% odpowiedziało, że jest to przekazanie organów po śmierci, 

natomiast odpowiedź, że jest to zgoda na pobranie narządów wskazało 3,9%. Nikt  

z badanych nie podał odpowiedzi dotyczącej sprzedaży organów. Badanie nie wykazało 

znaczącej różnicy wiedzy osób zamieszkujących miasto a mieszkańcami wsi, natomiast kobiety 

liczniej udzieliły prawidłowej odpowiedzi (47,3%) w stosunku do mężczyzn - 30,9% (Tabela I). 

 

 Tabela I. Znajomość definicji „transplantacja” z podziałem na miejsce zamieszkania i płeć 

 OGÓŁEM 

MIEJSCE 

ZAMIESZKANIA 
PŁEĆ 

WIEŚ MIASTO KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

Przeszczep narządu 

lub tkanki  

z jednego organizmu 

do drugiego 

N 86 37 49 52 34 

% 78,2% 74,5% 83,1% 47,3% 30,9% 

Przekazanie swoich 

organów  

po śmierci 

N 20 12 8 8 12 

% 18,1% 21,6% 13,6% 7,3% 10,9% 

Zgoda na pobranie 

narządów 

N 4 2 2 2 2 

% 3,7% 3,9% 3,4% 1,8% 1,8% 

Oddanie własnych 

organów za 

odpłatnością 

N 0 0 0 0 0 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

    Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie narządu, który najczęściej jest 

przeszczepiany w Polsce. Najwięcej 46,4% respondentów wskazało na nerki, 23,6% wybrało 

serce, 18,2% zaznaczyło w odpowiedziach szpik kostny, 6,4% badanych wskazało skórę,  

zaś fragment wątroby wybrało 3,6% ogółu badanych. Po 0,9% ankietowanych wskazało jelita  

i rogówkę. Zestawiając wiek respondentów z wiedzą o najczęściej przeszczepianych narządach 

uzyskano wyniki, iż badani w przedziale wiekowym 41-50 lat w 18,2% odpowiedzi wskazali na 

nerki, oraz 10% ankietowanych w wieku 18-30 lat. Natomiast 9,1% respondentów  

w przedziale 31-40 lat i 5,5% w przedziale 51-60 lat uznało serce za najczęściej przeszczepiany 

narząd (Tabela II).  
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Tabela II. Wiedza respondentów na temat najczęściej przeszczepianych narządów w Polsce 

w poszczególnych grupach wiekowych  

 OGÓŁEM 

WIEK 

18-30 

lat 

31-40 

lat 

41-50 

lat 

51-60 

lat 

Powyżej 61 

lat 

Serce 
N 26 2 10 3 6 5 

% 23,6% 1,8% 9,1% 2,7% 5,5% 4,5% 

Nerki 
N 51 11 9 20 4 4 

% 46,4% 10% 8,2% 18,2% 4,5% 4,5% 

Szpik kostny 
N 20 8 5 5 2 1 

% 18,2% 7,3% 4,5% 4,5% 1,8% 0,9% 

Fragment 

wątroby 

N 4 2 2 0 0 0 

% 3,6% 1,8% 1,8% 0% 0% 0% 

Skóra 
N 7 2 4 1 0 0 

% 6,4% 1,8% 3,6% 0,9% 0% 0% 

Jelita 
N 1 0 0 1 0 0 

% 0,9% 0% 0% 0,9% 0% 0% 

Rogówka 
N 1 1 0 0 0 0 

% 0,9% 0,9% 0% 0% 0% 0% 

Płuca 
N 0 0 0 0 0 0 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Trzustka 
N 0 0 0 0 0 0 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

  Prawie połowa badanych (48,6%) odpowiedziała poprawnie na pytanie co oznacza zgoda 

domniemana, zaś 24,8% ankietowanych  nic nie wiedziało na ten temat. Reszta respondentów 

uznała, że jest to zgoda na pobranie organów po śmierci – 15,6%, zaś 11% wiązało to pojęcie ze 

zgodą rodziny na pobranie narządów do przeszczepu po śmierci osoby bliskiej.  

Porównując wiek ankietowanych ze znajomością pojęcia zgody domniemanej zaobserwowano, 

że badani w wieku 41-50 lat najliczniej wskazali prawidłową odpowiedź- 14,5%, zaś 11,8% 

badanych w przedziale 31-40 lat nic nie wiedziało na ten temat (Tabela III).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transplantacja tkanek i narządów w opinii społecznej  

299 

 

Tabela III. Zgoda domniemana w opinii respondentów według wieku 

 RAZEM 

WIEK 

18-30 

lat 

31-40 

lat 

41-50 

lat 

51-60 

lat 

Powyżej 

61 lat 

Zgoda rodziny na pobranie 

narządów do przeszczepu po 

śmierci osoby bliskiej 

N 12 4 1 6 0 1 

% 11% 3,6% 0,9% 5,5% 0% 0,9% 

Zgoda na pobranie organów 

po naszej śmierci 

N 17 4 5 4 3 1 

% 15,6% 3,6% 4,5% 3,6% 2,7% 0,9% 

Brak sprzeciwu za życia na 

pobranie narządów 

N 54 13 11 16 6 8 

% 48,6% 11,8% 10% 14,5% 5,5% 7,3% 

Nie wiem 

N 27 5 13 4 4 1 

% 24,8% 4,5% 11,8% 3,6% 3,6% 0,9% 

 

 Z przeprowadzonych badań wynika, iż 45,5% respondentów uważa śmierć mózgu  

za równoznaczną ze śmiercią człowieka, z czego 25,5% to osoby z wykształceniem wyższym. 

Zdaniem 48,2% badanych pomimo śmierci mózgu, człowiek może nadal żyć – tak wskazało 

21,8% badanych z wykształceniem średnim i 20% z wyższym. 2,7% ankietowanych definiuje ją 

jako obumarcie mózgu, które można cofnąć leczeniem. Wśród badanych osób 3,6% wybrało 

opcję nie wiem, jedna osoba 0,9% negowała stan śmierci mózgowej, a kolejna – 0,9% wskazała, 

że jest to śmierć, ale organy mogą żyć przez pewien czas (Tabela IV). 

 

Tabela IV. Wiedza respondentów na temat śmierci mózgu ze względu na wykształcenie 

 
OGÓŁE

M 

WYKSZTAŁCENIE 

PODSTAWOW

E 

ZAWODOW

E 

ŚREDNI

E 

WYŻSZ

E 

Jest 

jednoznaczn

a ze śmiercią 

człowieka 

N 50 4 1 17 28 

% 45,5% 3,6% 0,9% 15,5% 25,5% 

Obumarcie 

mózgu, 

które można 

cofnąć 

leczeniem 

N 3 0 0 2 1 

% 2,7% 0% 0% 1,8% 0,9% 

Śmierć 

mózgu, ale 

człowiek 

może nadal 

żyć 

N 53 5 2 24 22 

% 48,2% 4,5% 1,8% 21,8% 20% 

Nie wiem 
N 4 2 0 1 1 

% 3,6% 1,8% 0% 0,9% 0,9% 
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 Pytając respondentów co oznacza termin Poltransplant, trochę więcej niż połowa – 

54,5% posiadała wiedzę na ten temat. Około 1/3 ankietowanych – 36,4% nie wykazywała wiedzy 

w tym zakresie. Taki sam odsetek (4,5%) badanych osób odpowiedziało, że jest to firma 

kurierska transportująca organy do transplantacji oraz komórka w każdym szpitalu 

odpowiadająca za pobieranie komórek, tkanek i narządów do transplantacji.  

Nikt z ankietowanych nie zaznaczył odpowiedzi – nazwa czasopisma. Porównując odpowiedzi 

respondentów z ich miejscem zamieszkania zauważono, że mieszkańcy miast  wykazali się 

lepszą wiedzą na temat Poltransplantu – 32,7% wskazało prawidłową odpowiedź, zaś po 18,2% 

mieszkańców wsi i miast nie posiadało wiedzy w tym zakresie (Tabela V).  

 

Tabela V. Poltransplant w opinii respondentów względem miejsca zamieszkania 

 OGÓŁEM 

MIEJSCE 

ZAMIESZKANIA 

WIEŚ MIASTO 

Firma kurierska transportująca organy do 

transplantacji 

N 5 2 3 

% 4,5% 1,8% 2,7% 

Instytucja koordynująca pobieranie i 

przeszczepianie komórek, tkanek i narządów 

N 60 24 36 

% 54,5% 21,8% 32,7% 

Komórka w każdym szpitalu odpowiadająca za 

pobieranie komórek, tkanek i narządów do 

transplantacji 

N 5 3 2 

% 4,5% 2,7% 1,8% 

Nazwa czasopisma 
N 0 0 0 

% 0% 0% 0% 

Nie wiem 
N 40 20 20 

% 36,4% 18,2% 18,2% 

 

  W kwestii przeszczepiania narządów od zmarłych dawców, respondenci w większości – 

61,9% akceptują i w 20,8% częściowo popierają taką metodę transplantacji. Zaledwie 7,3% 

badanych nie akceptuje takich przeszczepień, a 10% nie miało określonego zdania.  

Największy odsetek ankietowanych akceptujących i popierających częściowo tę formę leczenia 

stanowiły osoby wyznania rzymskokatolickiego (47,3%), prawosławnego (8,2%) i wierni 

Kościoła Zielonoświątkowego (18,2%). W grupie badanych Świadków Jehowy 1/3 wyraziła 

sprzeciw wobec transplantacji (6,4%) (Tabela VI). 
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Tabela VI. Akceptacja transplantacji narządów od zmarłych dawców z podziałem na 

wyznanie 

 
RAZEM 

 

WYZNANIE 

Rzymsko- 

katolickie 
Prawosławne 

Świadek 

Jehowy 

Kościół 

Zielonoświą- 

tkowy 

Inne 

Akceptuję 

w pełni 

N 68 41 6 3 17 1 

% 61,9% 37,3% 5,5% 2,7% 15,5% 0,9% 

Popieram 

częściowo 

N 23 11 3 5 3 1 

% 20,8% 10% 2,7% 4,5% 2,7% 0,9% 

Jestem 

przeciwny 

N 8 1 0 7 0 0 

% 7,3% 0,9% 0% 6,4% 0% 0% 

Nie mam 

zdania 

N 11 3 2 6 0 0 

% 10% 2,7% 1,8% 5,5% 0% 0% 

 

  Na pytanie dotyczące zgody  ankietowanych na pobranie narządów po ich śmierci, łącznie 

51,9%  badanych zadeklarowało chęć oddania swoich narządów, w tym znaczną większość 

stanowiły kobiety – 36,4%. Spośród ankietowanych 6,3% zaznaczyło, że tylko osobie bliskiej. 

Tylko 7,3% badanych  nie zgodziłaby się na taki przeszczep, a 12,7% osób nie wie jak by 

postąpiło i kwestię decyzji pozostawiła rodzinie. W tej grupie liczniejsi byli mężczyźni. Zadane 

pytanie sprawiło trudność dla 19,1% osób, a 2,7% miało inne zdanie,  

co przedstawia (Tabela VII). 

 

Tabela VII.  Stanowisko respondentów w kwestii pośmiertnego bycia dawcą według płci 

 

 
OGÓŁEM 

PŁEĆ 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

Tak, bez względu kto byłby biorcą 
N 57 40 17 

% 51,9% 36,4% 15,5% 

Trudno powiedzieć 
N 21 11 10 

% 19,1% 10% 9,1% 

Nie mam zdania, rodzina zdecyduje 
N 14 4 10 

% 12,7% 3,6% 9,1% 

Zdecydowanie nie 
N 8 2 6 

% 7,3% 1,8% 5,5% 

Tak, ale tylko bliskiej osobie 
N 7 2 5 

% 6,3% 1,8% 4,5% 

Inne 
N 3 3 0 

% 2,7% 2,7% 0% 

 

  Analiza wiedzy ankietowanych dotyczące stanowiska religii wobec transplantacji 

wykazała, że 51,8% badanych znało przychylne przeszczepom stanowisko religii, natomiast 

1,8% wskazało na negatywny stosunek. Najliczniej katolicy wskazali na akceptację 

przeszczepiania przez Kościół (34,5%). Według 41% respondentów decyzja o transplantacji jest 

osobistą sprawą, w tym najwięcej 17,3% Świadków Jehowy. Pozostali ankietowani 5,4% nie 

znali stanowiska swojej religii w kwestiach dotyczących przeszczepiania (Tabela VIII).  
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Tabela VIII.  Stanowisko religii wobec transplantacji według ankietowanych 

 RAZEM 

WYZNANIE 

Rzymsko-

katolickie 

Prawosła-

wne 

Świadek 

Jehowy 

Kościół 

Zielonoświą-

tkowy 

Inne 

Akceptuje 

przeszczepianie 

N 57 38 6 1 11 1 

% 51,8% 34,5% 5,5% 0,9% 10% 0,9% 

Neguje 

przeszczepianie 

N 2 2 0 0 0 0 

% 1,8% 1,8% 0% 0% 0% 0% 

Decyzja jest 

osobistą sprawą 

N 45 14 2 19 9 1 

% 41% 12,8% 1,8% 17,3% 8,2% 0,9% 

Nie wiem 

N 6 2 3 1 0 0 

% 5,4% 1,8% 2,7% 0,9% 0% 0% 

 

  Większość ankietowanych na pytanie czy zostaliby dawcą nerki za życia odpowiedziało 

pozytywnie (64,5%). Wśród badanych 32,7% osób zgodziłoby się w razie zaistniałej 

konieczności, zaś 31,8% darowałoby nerkę tylko członkowi z rodziny lub bliskiej osobie. Z kolei 

23,6% respondentów swoją decyzję uzależnia od sytuacji, a 8,2% nie potrafiło zająć stanowiska 

w tej kwestii. Sprzeciw wyraziło tylko 3,6% ogółu badanej grupy. Zestawiając płeć 

respondentów z odpowiedziami na zadane pytanie zaobserwowano, że taki sam odsetek kobiet – 

19,1%, darowałoby nerkę  w razie zaistniałej konieczności jak i dla członka rodziny. Podobny 

wynik uzyskano w grupie badanych mężczyzn – odpowiednio 13,6% i 12,7%. Tylko mężczyźni 

wyrazili swój sprzeciw – 3,6%   (Tabela IX). 

 

Tabela IX.  Gotowość ankietowanych do bycia dawcą nerki za życia według płci 

 OGÓŁEM 
PŁEĆ 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

Tak, jeśli zajdzie taka 

potrzeba 

N 36 21 15 

% 32,7% 19,1% 13,6% 

Tak, ale tylko dla 

członka rodziny lub 

osoby bliskiej 

N 35 21 14 

% 31,8% 19,1% 12,7% 

Zależy od sytuacji 
N 26 15 11 

% 23,6% 13,6% 10% 

Nie, gdyż mogłoby to 

wpłynąć negatywnie na 

moje zdrowie 

N 0 0 0 

% 0% 0% 0% 

Nie, jestem przeciwny/a 
N 4 0 4 

% 3,6% 0% 3,6% 

Nie wiem 
N 9 5 4 

% 8,2% 4,5% 3,6% 

 



Transplantacja tkanek i narządów w opinii społecznej  

303 

 

 Ankietowani zostali zapytani czy przeprowadzili rozmowę z rodziną na temat swojej 

decyzji o pośmiertnym dawstwie narządów. Ponad połowa respondentów 55,7% przyznała,  

że nie rozmawiała na ten temat z rodziną, a 7,2% nie pamiętała czy do takiej rozmowy doszło. 

Najwięcej 18,3% osób w wieku 31-40 lat i 14,6%  z grupy 18-30 lat nie odbyła takiej rozmowy  

w gronie rodzinnym.  27,2% badanych zadeklarowała, że taka rozmowa w gronie rodziny miała 

miejsce, natomiast 9,9% zamierza ją przeprowadzić (Tabela X). 

 

Tabela X.  Rozmowa ankietowanych w gronie rodziny w kwestii pośmiertnego dawstwa 

według wieku 

 RAZEM 

WIEK 

18-30 

lat 

31-40 

lat 

41-50 

lat 

51-60 

lat 

Powyżej 

61 lat 

Tak, rodzina wie jakie 

jest moje stanowisko 

N 30 6 5 11 4 4 

% 27,2% 5,5% 4,5% 10% 3,6% 3,6% 

Nie 
N 61 16 20 12 9 4 

% 55,7% 14,6% 18,3% 10,9% 8,3% 3,6% 

Nie pamiętam 
N 8 2 1 2 0 3 

% 7,2% 1,8% 0,9% 1,8% 0% 2,7% 

Zamierzam to zrobić 
N 11 2 4 5 0 0 

% 9,9% 1,8% 3,6% 4,5% 0% 0% 

  

 Respondenci na pytanie w jaki sposób informuje się osoby bliskie o swojej woli 

pozostania pośmiertnym dawcą mieli podzielone zdania. Najwięcej, bo 43,6% badanych było 

przekonanych, że posiadanie oświadczenia woli zobowiązuje do informowania rodziny. 

Najliczniej tak sądziły osoby młode – 18-30 lat i w przedziale wiekowym 41-50 lat. Kolejna 

grupa 42,7% ankietowanych uznała za właściwy sposób rozmowę z bliskimi. Taką formę 

informowania rodziny preferowały głównie osoby w wieku 31-40 lat (13,6%) oraz powyżej                

51 roku życia. Na rejestrację w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów wskazało 8,2% badanych. 

Natomiast 5,5% uznało, że nie ma takiej potrzeby (Tabela XI). 

 

Tabela XI. Opinie respondentów według wieku w kwestii informowania rodziny o woli 

pozostania pośmiertnym dawcą  

 RAZEM 

WIEK 

18-30 

lat 

31-40 

lat 

41-50 

lat 

51-60 

lat 

Powyżej 

61 lat 

Rejestracja w Centralnym 

Rejestrze Sprzeciwów 

N 9 2 2 1 3 1 

% 8,2% 1,8% 1,8% 0,9% 2,7% 0,9% 

Rozmowa z bliskimi 

N 47 9 15 10 7 6 

% 42,7% 8,2% 13,6% 9,1% 6,4% 5,5% 

Posiadanie oświadczenia 

woli 

N 48 15 12 16 2 3 

% 43,6% 13,6% 10,9% 14,5% 1,8% 2,7% 

Nie ma takiej potrzeby 

N 6 0 1 3 1 1 

% 5,5% 0% 0,9% 2,7% 0,9% 0,9% 
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 Na pytanie „czy i jaka forma zgody jest wymagana do pobrania narządów  

do przeszczepu”, najwięcej respondentów – 42,7% odpowiedziało, że niezbędna jest zgoda 

rodziny zmarłego. Około 1/3 badanych osób (34,5%) stwierdziło, iż wystarczy zgoda 

domniemana - głównie osoby w wieku 41-50 lat. Natomiast 21,8% ankietowanych, najwięcej                

w wieku 31-40 lat, opowiedziało się za pisemną zgodą osoby zmarłej, wyrażonej za życia. Tylko 

jedna osoba uważała, że żadna forma zgody nie jest wymagana (Tabela XII).  

 

Tabela XII. Formy zgody na eksplantację narządów w opinii respondentów według wieku 

 RAZEM 

WIEK 

18-30 

lat 

31-40 

lat 

41-50 

lat 

51-60 

lat 

Powyżej 

61 lat 

Potrzebna jest pisemna 

zgoda osoby zmarłej 

N 24 7 8 6 1 2 

% 21,8% 6,4% 7,3% 5,5% 0,9% 1,8% 

Potrzebna  jest zgoda 

rodziny zmarłego 

N 47 10 16 10 7 4 

% 42,7% 9,1% 14,5% 9,1% 6,4% 3,6% 

Wystarczy zgoda 

domniemana 

N 38 9 5 14 5 5 

% 34,5% 8,2% 4,5% 12,7% 4,5% 4,5% 

Żadna forma zgody nie 

jest wymagana 

N 1 0 1 0 0 0 

% 0,9% 0% 0,9% 0% 0% 0% 

 

  Zapytano respondentów o możliwość pobrania narządów od zmarłych, bliskich osób  

w stanie śmierci mózgowej. Ponad połowa (61,8%) ankietowanych wyraziłaby zgodę na zabieg 

transplantacji. 41,8% badanych nie sprzeciwiałoby się w sytuacji, gdy zmarły nie wyraził 

sprzeciwu za życia, w tym 25,5% osób wyznania rzymskokatolickiego. Kolejne 20% zgodziłoby 

się gdyby uratowało to życie innego człowieka, najliczniej wierni Kościoła Zielonoświątkowego 

-  9,1%. Około 1/3 respondentów (30,9%) nie potrafiło zająć określonego stanowiska w tej 

kwestii. Najbardziej niezdecydowani w podjęciu decyzji o transplantacji byli Świadkowie Jehowi 

- 8,2%. Tylko 7,3%  badanych nie wyraziłoby zgody, by bliska osoba 

została dawcą (Tabela XIII).  

 

Z kolei nie znając stanowiska zmarłego wobec pobrania od niego transplantów, najwięcej 

respondentów - 38,2%, miało trudność z podjęciem decyzji, głównie mieszkańcy miasta (21,8%) 

oraz kobiety (25,5%). Zgody na zabieg nie wyraziłoby 33,6% ankietowanych, z czego 23,6% to 

mężczyźni.  2,7% osób badanej grupy nie miało określonego zdania w tej kwestii. Tylko 25,5% 

badanych zgodziłaby się na pobranie narządów od bliskiej osoby nie znając jej stanowiska.                

Do takiej decyzji bardziej skłonne były kobiety (20,9%) i osoby zamieszkujące miasta -

 15,5% (Tabela XIV). 
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Tabela XIII. Stanowisko respondentów w kwestii pośmiertnego dawstwa osób bliskich 

według wyznania 

 RAZEM 

WYZNANIE 

Rzymsko- 

katolickie 

Prawo- 

sławne 

Świadek 

Jehowy 

Kościół 

Zielonoświą-

tkowy 

Inne 

Tak, jeśli nie 

wyraziła 

sprzeciwu za życia 

N 46 28 4 6 6 2 

% 41,8% 25,5% 3,6% 5,5% 5,5% 1,8% 

Tak, to dar życia 

dla innych ludzi 

N 22 8 1 3 10 0 

% 20% 7,3% 0,9% 2,7% 9,1% 0% 

Nie, jest sprzeczne 

z moją religią 

N 1 1 0 0 0 0 

% 0,9% 0,9% 0% 0% 0% 0% 

Nie wiem, muszę 

to przemyśleć 

N 34 17 4 9 4 0 

% 30,9% 15,5% 3,6% 8,2% 3,6% 0% 

Zdecydowanie nie 

N 7 3 1 3 0 0 

% 6,4% 2,7% 0,9% 2,7% 0% 0% 

 

  

 Tabela XIV. Ankietowani wobec nieznanej woli osób bliskich o pośmiertnym dawstwie – 

według miejsca zamieszkania i płci 

 

 
OGÓŁEM 

MIEJSCE 

ZAMIESZKANIA 
PŁEĆ 

WIEŚ MIASTO KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

Tak 
N 28 11 17 23 5 

% 25,5% 10% 15,5% 20,9% 4,5% 

Nie 
N 37 19 18 11 26 

% 33,6% 17,3% 16,4% 10% 23,6% 

Trudno 

powiedzieć 

N 42 18 24 28 14 

% 38,2% 16,4% 21,8% 25,5% 12,7% 

Nie mam zdania 
N 3 2 1 1 2 

% 2,7% 1,8% 0,9% 0,9% 1,8% 

 

 Zdecydowana większość respondentów – 87,2% stwierdziła, że lekarze powinni pytać 

rodzinę zmarłego o zgodę na pobranie narządów do transplantacji. W tej grupie 34,5% osób 

oczekiwało zapytania o zgodę, pomimo, iż prawo jej nie wymaga. Za taką procedurą 

opowiedzieli się wszyscy ankietowani powyżej 61 lat. Dla 9% ankietowanych było  

to zbyteczne, a 3,6% nie miało określonego zdania w tej kwestii (Tabela XV). 
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Tabela XV. Stosunek respondentów do decydowania o transplantacji narządów według 

wieku 

 RAZEM 

WIEK 

18-30 

lat 

31-40 

lat 

41-50 

lat 

51-60 

lat 

Powyżej 61 

lat 

Tak, zawsze 

N 58 14 14 16 8 6 

% 52,7% 12,7% 12,7% 14,5% 7,3% 5,5% 

Tak pomimo iż prawo 

tego nie wymaga 

N 38 9 9 12 3 5 

% 34,5% 8,2% 8,2% 10,9% 2,7% 4,5% 

Nie, jest to zbyteczne 

N 5 1 3 0 1 0 

% 4,5% 0,9% 2,7% 0% 0,9% 0% 

Raczej nie 

N 5 0 3 1 1 0 

% 4,5% 0% 2,7% 0,9% 0,9% 0% 

Nie mam zdania 

N 4 2 1 1 0 0 

% 3,6% 1,8% 0,9% 0,9% 0% 0% 

   

W przeprowadzonym badaniu starano się ustalić jakie czynniki mogły wpływać na brak 

zgody rodziny zmarłego wobec zamiaru pobrania narządów do transplantacji. Według 35,5% 

respondentów główną przyczyną sprzeciwu rodziny były silne emocje towarzyszące śmierci 

bliskiej osoby. Około 30% uważało, iż wpływ na podjęcie decyzji o transplantacji miała niska 

świadomość społeczna. Zdaniem 10% badanych była to nadzieja na uzdrowienie chorego.  

Dla 9,1% ankietowanych motywem podjęcia takiej decyzji była obawa dotycząca poprawności 

stwierdzenia śmierci mózgu, a 8,2% wskazało na obawę o oszpecenie ciała zmarłego. Według 

3,6% badanych osób wpływ miała wiara i religia. Natomiast najmniej – odpowiednio 2,7%  

i 0,9%, uważało podejrzenie handlu narządami i nieufność do lekarzy za istotną przyczynę 

sprzeciwu rodziny. 

Zestawiając płeć ankietowanych z czynnikami mogącymi wpływać na brak zgody rodziny 

zmarłego wobec zamiaru pobrania narządów do transplantacji, uzyskano wynik, że dla kobiet to 

głównie silne emocje (25,5%) i brak wiedzy (20%) mają wpływ. Dla mężczyzn również silne 

emocje (10%) i brak wiedzy (10%) są powodem sprzeciwu rodziny (Tabela XVI). 

 

Respondenci wyrazili swoją opinię w kwestii godnego traktowania zmarłych dawców po 

zabiegu pobrania narządów do przeszczepu. Zdecydowana większość 79,1% badanych była 

przekonana, że ciało dawcy transplantów jest traktowane z należnym szacunkiem, zaś przeciwną 

opinię wyraziło 6,3%. Określonego zdania w tej kwestii nie miało 14,5% ankietowanych. 

Zestawiając odpowiedzi badanej grupy z wykształceniem uzyskano wynik, iż osoby  

z wykształceniem wyższym stanowiły liczniejszą grupę (40%) przekonaną o należnym, godnym 

traktowaniu zmarłych dawców (Tabela XVII). 
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Tabela XVI. Przyczyny sprzeciwu rodziny zmarłego wobec zamiaru pobrania narządów – 

odpowiedzi według płci  

 OGÓŁEM 
PŁEĆ 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

Brak wiedzy 
N 33 22 11 

% 30% 20% 10% 

Silne emocje 
N 39 28 11 

% 35,5% 25,5% 10% 

Przekonania religijne 
N 4 0 4 

% 3,6% 0% 3,6% 

Negowanie zasadności stwierdzania śmierci 

mózgowej 

N 10 4 6 

% 9,1% 3,6% 5,5% 

Obawa o oszpecenie ciała zmarłego 
N 9 2 6 

% 8,2% 1,8% 6,4% 

Brak zaufania do lekarzy 
N 1 1 0 

% 0,9% 0,9% 0% 

Podejrzenie handlu narządami 
N 3 2 1 

% 2,7% 1,8% 0,9% 

Nadzieja na uzdrowienie 
N 11 3 8 

% 10% 2,7% 7,3% 

  

Tabela XVII. Szacunek dla zmarłych dawców wg wykształcenia respondentów 

 OGÓŁEM 
WYKSZTAŁCENIE 

PODSTAWOWE ZAWODOWE ŚREDNIE WYŻSZE 

Tak 
N 67 2 4 23 38 

% 60,9% 1,8% 3,6% 20,9% 34,5% 

Raczej tak 
N 20 0 1 13 6 

% 18,2% 0% 0,9% 11,8% 5,5% 

Nie 
N 2 0 1 0 1 

% 1,8% 0% 0,9% 0% 0,9% 

Raczej nie 
N 5 0 1 2 2 

% 4,5% 0% 0,9% 1,8% 1,8% 

Nie mam 

zdania 

N 16 1 4 6 5 

% 14,5% 0,9% 3,6% 5,5% 4,5% 
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  Z kolei ankietowani zostali zapytani o wygląd ciała zmarłego dawcy narządów 

odpowiedzieli w większości (70,9%), iż jest ono odpowiednio przygotowane do pogrzebu. Tego 

zdania najwięcej było osób w wieku 41-50 lat (23,6%). Tylko jedna osoba stwierdziła,  

że ciało musi być skremowane, a 6,4% badanych stwierdziło, że jest w złym stanie i podczas 

pogrzebu trumna nie może być otwarta. Około 21,8% respondentów nie potrafiło zająć 

stanowiska w tej kwestii, najwięcej osób w przedziale wiekowym 31-40 lat (Tabela XVIII). 

 

Tabela XVIII. Wygląd ciała zmarłego dawcy w opinii ankietowanych według wieku 

 RAZEM 

WIEK 

18-30 

lat 

31-40 

lat 

41-50 

lat 

51-60 

lat 

Powyżej 

61 lat 

Musi być skremowane 

N 1 0 0 0 1 0 

% 0,9% 0% 0% 0% 0,9% 0% 

Jest odpowiednio 

przygotowane do pogrzebu 

N 78 20 17 26 8 7 

% 70,9% 18,2% 15,5% 23,6% 7,3% 6,4% 

Jest w złym stanie, podczas 

pogrzebu trumna nie może 

być otwarta 

N 7 0 4 0 1 2 

% 6,4% 0% 3,6% 0% 0,9% 1,8% 

Nie wiem 

N 24 6 9 4 3 2 

% 21,8% 5,5% 8,2% 3,6% 2,7% 1,8% 

 

  Większość ankietowanych na pytanie czy przeszczep wpływa na osobowość biorcy 

odpowiedziała negatywnie – 59,1%. Wśród badanych 23,6% osób wskazało, że istnieje taka 

możliwość. 7,3% stwierdziło, iż biorca może przejąć uczucia i emocje dawcy. Tylko 10% 

respondentów nie miało określonego zdania na ten temat. Analizując odpowiedzi respondentów 

zauważono, że taki sam odsetek kobiet i mężczyzn był przekonany o możliwości zmiany 

osobowości biorcy przeszczepu. Natomiast negatywnych odpowiedzi udzieliło więcej kobiet 

(33,7%) w stosunku do mężczyzn – 25,5% (Tabela XIX). 

 

Z badanej populacji tylko 15,5% respondentów było zarejestrowanych w Banku 

Niespokrewnionych Dawców Szpiku, a 6,4% nosiło się z takim zamiarem.  

Zdecydowana większość – 74,5% badanych tego nie zrobiła i 3,6% nie zamierza rejestracji. 

Zestawiając odpowiedzi badanej grupy z wyznaniem zaobserwowano, że jedynie osoby wyznania 

rzymskokatolickiego wyraziły chęć rejestracji w banku dawców szpiku - 6,4%,  

zaś tylko Świadkowie Jehowi (3,6%) negowali rejestrację (Tabela XX). 

 

 

 

 

 

 



Transplantacja tkanek i narządów w opinii społecznej  

309 

 

Tabela XIX. Wpływ przeszczepu na osobowość biorcy wg płci respondentów 

 OGÓŁEM 
PŁEĆ 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

Tak, jest to możliwe 
N 26 13 13 

% 23,6% 11,8% 11,8% 

Tak, biorca może 

przejąć uczucia i 

emocje dawcy 

N 8 4 4 

% 7,3% 3,6% 3,6% 

Nie 
N 32 21 11 

% 29,1% 19,1% 10% 

Raczej nie 
N 18 10 8 

% 16,4% 9,1% 7,3% 

Zdecydowanie nie 
N 15 6 9 

% 13,6% 5,5% 8,2% 

Nie mam zdania 

N 11 8 3 

% 10% 7,3% 2,7% 

 

 

 

Tabela XX. Postawa ankietowanych wobec dawstwa szpiku kostnego względem wyznania 

 RAZEM 

WYZNANIE 

Rzymskoka- 

tolickie 

Prawo-

sławne 

Świadkowie 

Jehowy 

Kościół 

Zielono- 

świątkowy 

Inne 

Tak 

N 17 8 4 1 3 1 

% 15,5% 7,3% 3,6% 0,9% 2,7% 0,9% 

Nie 

N 82 43 7 16 15 1 

% 74,5% 39,1% 6,4% 14,5% 13,6% 0,9% 

Mam  

zamiar 

 to 

 uczynić 

N 7 7 0 0 0 0 

% 6,4% 6,4% 0% 0% 0% 0% 

Nie  

zamierzam  

tego robić 

N 4 0 0 4 0 0 

% 3,6% 0% 0% 3,6% 0% 0% 

 

  Prawie połowa ankietowanych (48,2%) błędnie odpowiedziała, że szpik kostny pobiera 

się z kręgosłupa. Przekonanych o tym było najwięcej osób w przedziale wiekowym 31-40 lat. 

Prawidłowe miejsce – kość biodrową wskazała 1/3 badanych osób (36,4%), najliczniej osoby               

w wieku 41-50 lat . Natomiast 7,3% respondentów uznało mostek, 6,4%  kość udową i 1,8% 

kość ramienną za właściwe miejsce (Tabela XXI). 
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Tabela XXI. Miejsce pobierania szpiku kostnego wg wieku respondentów 

 RAZEM 

WIEK 

18-30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat Powyżej 61 lat 

Kręgosłup 

N 53 10 18 8 10 7 

% 48,2% 9,1% 16,4% 7,3% 9,1% 6,4% 

Kość biodrowa 

N 40 11 9 17 3 0 

% 36,4% 10% 8,2% 15,5% 2,7% 0% 

Kość udowa 

N 8 3 2 1 0 2 

% 7,3% 2,7% 1,8% 0,9% 0% 1,8% 

Mostek 

N 7 1 0 4 0 2 

% 6,4% 0,9% 0% 3,6% 0% 1,8% 

Czaszka 

N 0 0 0 0 0 0 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Kość ramienna 

N 2 1 1 0 0 0 

% 1,8% 0,9% 0,9% 0% 0% 0% 

 

  Z badań wynika, że ankietowani w sytuacji konieczności wykonania transplantacji 

najchętniej przyjęliby narząd pochodzący od żywego dawcy – 40%. Nieco mniej czyli 37,3% 

badanych wskazało na narząd pochodzący od zmarłego dawcy, a 22,7% przyjęłoby sztucznie 

wyprodukowany. Nikt z respondentów nie przyjąłby organu odzwierzęcego 

Zestawiając odpowiedzi badanych osób z miejscem zamieszkania zaobserwowano, że 

mieszkańcy wsi najchętniej przyjęliby narząd od żywego dawcy - 17,3%, a głosy mieszkańców 

miasta rozłożyły się po równo (22,7%) na organy pochodzące od zmarłego i żywego dawcy.  

Zestawiając płeć respondentów z odpowiedziami na zadane pytanie zauważono, że  kobiety 

zdecydowanie mniej popierały przyjęcie narządu sztucznie wyprodukowanego – 8,2%,  

a najliczniej pochodzący od zmarłego dawcy – 26,4%. W grupie badanych mężczyzn, najmniej 

osób – 10,9% przyjęłoby narząd pochodzący od zmarłego dawcy (Tabela XXII). 
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Tabela XXII. Opinia badanych w kwestii implantacji narządów różnego pochodzenia 

według płci i miejsca zamieszkania 

 OGÓŁEM 

MIEJSCE 

ZAMIESZKANIA 
PŁEĆ 

WIEŚ MIASTO KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

Pochodzący od 

zmarłego dawcy 

N 41 16 25 29 12 

% 37,3% 14,5% 22,7% 26,4% 10,9% 

Pochodzący od 

dawcy żywego 

N 44 19 25 24 20 

% 40% 17,3% 22,7% 21,8% 18,2% 

Pochodzący od 

zwierzęcia 

N 0 0 0 0 0 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Sztucznie 

wyprodukowany np. 

druk 3D 

N 25 15 10 9 16 

% 22,7% 13,6% 9,1% 8,2% 14,5% 

 

 

  Respondenci zapytani o akceptację transplantacji narządu pochodzącego od zwierzęcia 

mieli podzielone zdanie. W większości odpowiedzieli negatywnie - 39,9%, najliczniej osoby  

z wykształceniem średnim i zawodowym . Około 1/3 badanych osób (36,4%) wyraziła akceptację 

dla ksenotransplantacji – głównie osoby z wyższym wykształceniem. Pozostałe 17,3% miało 

wątpliwości co do takiej metody implantacji, zaś 6,4% nie miało określonego zdania w tej 

kwestii. Zestawienie odpowiedzi przedstawia Tabela XXIII. 

 

Około połowa badanej grupy 52,7% wskazała na istnienie handlu narządami w Polsce. 

Przekonani o tym byli w większości mieszkańcy miast – 30,9%. Opinię przeciwną wyraziło 

12,8% respondentów, a 35,5% nie miało zdania na ten temat – liczniej osoby 

zamieszkujące wieś - 19,1% (Tabela XXIV). 
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Tabela XXIII. Stanowisko respondentów wobec ksenotransplantacji ze względu na 

wykształcenie 

 OGÓŁEM 
WYKSZTAŁCENIE 

PODSTA-

WOWE 

ZAWO-

DOWE 
ŚREDNIE WYŻSZE 

Tak, to wspaniała 

alternatywa przy 

braku organów 

ludzkich 

N 7 0 0 4 3 

% 6,4% 0% 0% 3,6% 2,7% 

Zapewne tak, gdyby 

miało to pomóc mi w 

leczeniu 

N 33 1 1 10 21 

% 30% 0,9% 0,9% 9,1% 19,1% 

Nie, to odrażające 
N 15 1 3 7 4 

% 13,6% 0,9% 2,7% 6,4% 3,6% 

Nie, preferuję inne 

metody leczenia 

N 4 0 0 3 1 

% 3,6% 0% 0% 2,7% 0,9% 

Nie 
N 25 1 5 9 10 

% 22,7% 0,9% 4,5% 8,2% 9,1% 

Trudno powiedzieć 
N 19 0 2 6 11 

% 17,3% 0% 1,8% 5,5% 10% 

Nie mam zdania 
N 7 0 0 5 2 

% 6,4% 0% 0% 4,5% 1,8% 

 

 

Tabela XXIV. Opinie ankietowanych na temat handlu narządami wg miejsca zamieszkania 

 OGÓŁEM 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

WIEŚ MIASTO 

Tak 
N 58 24 34 

% 52,7% 21,8% 30,9% 

Nie 
N 14 6 8 

% 12,8% 5,5% 7,3% 

Nie wiem 

N 39 21 18 

% 35,5% 19,1% 16,4% 

 

  Analizie poddano poziom wiedzy respondentów na temat transplantacji. Wiedza  

w samoocenie badanych kształtowała się na poziomie słabym – 47,3%. Natomiast 7,2% 

badanych przyznało, że ich wiedza na temat przeszczepiania jest niewystarczająca. Zasób 

wiadomości na poziomie dobrym wykazało 18,2% i w stopniu wystarczającym 26,4% 

ankietowanych. Tylko jedna osoba oceniła swój stan wiedzy bardzo dobrze. 

 



Transplantacja tkanek i narządów w opinii społecznej  

313 

 

Analizując otrzymane wyniki zauważono, że najliczniej ankietowani z wykształceniem 

średnim ocenili swój poziom wiedzy jako słaby – 20%. Tylko 10,9% osób z wykształceniem 

wyższym określiło zasób wiadomości na poziomie dobrym (Tabela XXV). 

 

Tabela XXV.  Samoocena poziomu wiedzy respondentów na temat transplantacji względem 

wykształcenia 

 OGÓŁEM 
WYKSZTAŁCENIE 

PODSTAWOWE ZAWODOWE ŚREDNIE WYŻSZE 

Bardzo 

dobry 

N 1 0 0 0 1 

% 0,9% 0% 0% 0% 0,9% 

Dobry 
N 20 0 1 7 12 

% 18,2% 0% 0,9% 6,4% 10,9% 

Wystarcza- 

jący 

N 29 0 2 11 16 

% 26,4% 0% 1.8% 10% 14,6% 

Słaby 
N 52 2 8 22 20 

% 47,3% 1,8% 7,3% 20% 18,2% 

Niewystar- 

czający 

N 8 1 0 4 3 

% 7,2% 0,9% 0% 3,6% 2,7% 

 

  Informacje dotyczące medycyny transplantacyjnej respondenci czerpali z różnych źródeł. 

Z Internetu korzystało najwięcej, bo 50,9% badanych, najliczniej osoby z przedziału wiekowego 

31-40 lat (18,2%), natomiast najmniej w wieku 51-60 lat (2,7%) oraz powyżej 61 lat (1,8%). 

Kolejną liczną grupą – 29,1% były osoby korzystające z radia i telewizji. Z tej formy przekazu 

najchętniej korzystali ankietowani powyżej 61 roku życia - 7,3%. Kolejne źródła wiedzy to 

szkoła/uczelnia – 9,1%, rodzina i znajomi – 7,3%. Tylko jedna osoba( 0,9%) 

wskazała na prasę (Tabela XXVI).  

 

Spośród różnych sposobów rozpowszechniania idei transplantacji narządów, tkanek                   

i komórek ankietowani wskazali na spoty telewizyjne i radiowe – 40,9%, głównie  

z wyższym wykształceniem – 20%. Zdaniem 35,5% badanych to pogadanki i szkolenia społeczne 

z uczestnictwem biorców i rodzin dawców, byłyby najskuteczniejszym sposobem. Taką formę 

preferowały osoby z wykształceniem wyższym – 18,2% oraz 15,5% osób  

z wykształceniem średnim.  Natomiast 11,5% respondentów uważało, iż to personel medyczny 

powinien propagować przeszczepianie. Odpowiednio 6,4% i 3,6% badanych wskazało 

ulotki informacyjne i prasę (Tabela XXVII). 
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Tabela XXVI. Źródła wiedzy ankietowanych na temat transplantacji według wieku 

 RAZEM 

WIEK 

18-30 

lat 

31-40 

lat 

41-50 

lat 

51-60 

lat 

Powyżej 61 

lat 

Internet 

N 56 15 20 16 3 2 

% 50,9% 13,6% 18,2% 14,5% 2,7% 1,8% 

Telewizja i radio 

N 32 5 7 6 6 8 

% 29,1% 4,5% 6,4% 5,5% 5,5% 7,3% 

Prasa 

N 1 0 0 1 0 0 

% 0,9% 0% 0% 0,9% 0% 0% 

Rodzina i 

znajomi 

N 8 2 2 1 2 1 

% 7,3% 1,8% 1,8% 0,9% 1,8% 0,9% 

Szkoła/uczelnia 

N 10 3 0 7 0 0 

% 9,1% 2,7% 0% 6,4% 0% 0% 

Inne 

N 3 1 1 0 1 0 

% 2,7% 0,9% 0,9% 0% 0,9% 0% 

 

   

Tabela XXVII. Najskuteczniejsze sposoby rozpowszechniania idei transplantacji według 

wykształcenia respondentów 

 OGÓŁEM 
WYKSZTAŁCENIE 

PODSTA- 

WOWE 

ZAWO- 

DOWE 
ŚREDNIE WYŻSZE 

Ulotki 

informacyjne 

N 7 0 0 6 1 

% 6,4% 0% 0% 5,5% 0,9% 

Spoty 

telewizyjne lub 

radiowe 

N 45 1 9 13 22 

% 40,9% 0,9% 8,1% 11,9% 20% 

Przekazywanie 

informacji 

przez personel 

medyczny 

N 13 1 0 7 5 

% 
11,5% 0,9% 0% 6,4% 4,2% 

Zamieszczanie 

informacji  

w prasie 

N 4 0 1 0 3 

% 3,6% 0% 0,9% 0% 2,7% 

Pogadanki, 

szkolenia 

społeczne z 

uczestnictwem 

biorców i 

rodzin 

dawców 

N 39 1 1 17 20 

% 

35,5% 0,9% 0,9% 15,5% 18,2% 

Inne 

N 2 0 0 1 1 

% 1,8% 0% 0% 0,9% 0,9% 
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DYSKUSJA 

  Transplantacja narządów jest uznaną metodą leczenia chorych ze schyłkową 

niewydolnością narządu, umożliwiającą przedłużenie życia oraz poprawę jego jakości. Metoda ta 

jest osobliwa, ponieważ oprócz farmaceutyków i nowoczesnej aparatury wymaga dawcy żywego 

bądź zmarłego. Niezbędnym warunkiem wykonywania implantacji jest aprobata społeczeństwa 

tej procedury i chęć niesienia bezinteresownej pomocy innym ludziom. Oczekuje się więc od 

ludzi zrozumienia idei transplantacji, które wyraża się przez pomoc bliźniemu. 

   W świetle własnych badań można stwierdzić, że pojęcie transplantacji wydało się 

zrozumiałe dla ankietowanych. Większość respondentów – 78,2% prawidłowo określiła definicję 

transplantacji, w tym 83,1% mieszkańców miasta i 74,5% osób zamieszkujących wieś. Podobne 

wyniki uzyskali inni badacze, według Ścisło i wsp. 82% badanych ze wsi i 80%  

z miasta podało właściwą definicję [12]. W publikacji Juszczak i wsp. aż 90% respondentów 

odpowiedziało, że transplantacja to przeszczepienie komórek, tkanek lub narządów w obrębie 

jednego lub między dwoma organizmami [13]. 

  Przeprowadzone badania własne wskazały na przychylne nastawienie respondentów do 

pobierania i przeszczepiania narządów od zmarłych dawców. Tę metodę leczenia w pełni 

akceptowało 61,9% badanych i 20,8% popierało częściowo. Zaledwie 7,3% ankietowanych 

wyraziło dezaprobatę. Wyniki badań przeprowadzonych w 2016r. przez CBOS wykazały               

93%- owe poparcie Polaków dla transplantacji narządów, nie akceptowało tej metody                              

4% badanych. W historii badań CBOS odsetek przeciwników transplantacji nie stanowił więcej 

niż 10% ogółu badanej populacji [14]. Także Roman w swoim badaniu uzyskała wysoki poziom 

aprobaty dla przeszczepiania zarówno wśród mieszkańców wsi 95% jak i miasta 96% [15]. 

Wojciechowski i Szpringer badali postawy licealistów i studentów dotyczące akceptacji 

przeszczepiania narządów. Młodzież wyraziła aprobatę dla tej formy terapii w 96%,                                  

a dezaprobatę – 4,3% [16]. Zbliżone wyniki uzyskały Humańska i Dudek wśród ankietowanych  

uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Badana młodzież w 90% akceptowała pobieranie                          

i przeszczepianie narządów od zmarłych dawców, natomiast 4,2% negowała taką metodę 

leczenia [17].  

Wyniki badań  Kliś i Trzcińskiej przeprowadzone wśród personelu medycznego wykazały 

duże poparcie tej grupy zawodowej dla idei transplantacji. Prawie wszystkie (98%) ankietowane 

pielęgniarki i położne zaaprobowały przeszczepy od zmarłych dawców w celu ratowania zdrowia 

i życia innych ludzi [18]. Praca badawcza Makary- Studzińskiej i wsp. wykazała,  

iż pielęgniarek popierających transplantacje było więcej - 86% z wykształceniem wyższym 

(licencjackim), niż z wykształceniem średnim 80% [19]. 

  Z deklaracji respondentów w badaniu własnym wynika, iż 51,9% zgodziłoby się  

na pobranie narządów po ich śmierci, w tym 6,3% zaznaczyło, że tylko osobie bliskiej.  

Natomiast 7,3% było przeciwnych donacji. Podobne wyniki uzyskała Wojczyk w grupie 

ankietowanych studentów opolskich uczelni. Studenci kierunku medycznego i sportowego – 66% 

oraz humanistyczno – społecznego i technicznego (56%) zadeklarowali chęć oddania swoich 

narządów po śmierci 20 W badaniu Antos i Dopierały trzy czwarte ankietowanych (75%) było 

zdecydowanych na pośmiertne dawstwo, w tym 4% wyłącznie dla członka rodziny. Sprzeciw 

wyraziło 6% badanych osób [21].  
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Również wyniki prezentowane przez Makaruk i wsp. wykazały, że 73% pielęgniarek 

lubelskiej kliniki było zdecydowanych na donację, a przeciwnych było 12% [19]. Około 79% 

studentów pielęgniarstwa ankietowanych przez Romanowską i wsp. zadeklarowało zgodę na 

pobranie narządów po orzeczeniu śmierci mózgu, a 9% wyraziło sprzeciw [22]. Lepsze wyniki 

statystyczne uzyskali Szkup – Jabłońska i wsp., według których 95% mieszkańców województwa 

zachodniopomorskiego zgodziłoby się przeszczepienie własnego narządu osobie bliskiej [23].               

Z sondażu CBOS przeprowadzonego w 2016r. wynika, że 80% respondentów zgodziłoby się na 

pobranie transplantów po orzeczeniu śmierci mózgu, zaś 11% było przeciwnych [14]. 

Bardzo trudnym tematem i budzącym wiele kontrowersji w odbiorze społecznym 

transplantacji jest pojęcie śmierci mózgu. W potocznym ujęciu śmierć następuje  

po zatrzymaniu pracy serca, krążenia i oddychania. Obecnie obowiązujące pojęcie śmierci odnosi 

się do śmierci pnia mózgu, przy czym funkcje oddychania i krążenia krwi  

są utrzymywane sztucznie za pomocą aparatury medycznej. W badaniu własnym wiedzą  

w zakresie pojęcia śmierci mózgu wykazało się 45,5% respondentów określając je jako 

jednoznaczne ze śmiercią człowieka. Zdaniem blisko połowy badanych (48,6%) to śmierć 

mózgu, ale człowiek może nadal żyć. Większą wiedzą w tym zakresie cechowały się osoby  

z wykształceniem wyższym - 25%. Nieco lepsze wyniki uzyskało badanie przeprowadzone  

w 2016 r. przez Centrum Badania Opinii Społecznej. W opracowaniu Feliksiaka 49% 

przebadanej społeczności wskazało prawidłowe określenie śmierci mózgowej,  

zaś 40% skłoniło się ku tradycyjnej definicji – zatrzymania akcji serca i oddechu.  

Większą świadomością w tym zakresie wykazały się osoby z wyższym wykształceniem,  

zamożni mieszkańcy dużych miast i niepraktykujący religijnie [14]. W publikacji Antos  

i Dopierały 68% respondentów wykazało się wiedzą w zakresie pojęcia śmierci mózgu.  

Lepszą znajomością odznaczały się osoby młodsze 71,43% niż starsze 64,71% [21].  

Podobne badanie przeprowadziła Makara – Studzińska i wsp. wśród pielęgniarek zatrudnionych 

w lubelskiej klinice. Pomimo medycznego wykształcenia aż 72% badanych wykazała się 

nieznajomością definicji śmierci mózgowej. Prawidłowej odpowiedzi udzieliło tylko 28% 

pielęgniarek [19]. Lepsze wyniki uzyskały Kliś i Trzcińska w grupie badanych pielęgniarek                     

i położnych. 50,4% ankietowanych znało kryterium śmierci mózgowej, zaś 43,3% wskazało na 

tradycyjne pojęcie śmierci człowieka. Opinie korelowały z wykształceniem,  

im wyższe wykształcenie tym więcej prawidłowych odpowiedzi [18]. 

W prawie transplantacyjnym funkcjonuje zasada zgody domniemanej, oznaczającej  

pobranie narządów od każdego w stanie śmierci mózgowej, o ile nie wniósł on wcześniej 

stosownego sprzeciwu. W przeprowadzonych badaniach własnych prawie połowa ankietowanych 

48,6% miała wiedzę w tej kwestii, zaś 24.8% badanych wykazało się niewiedzą. Wiedzę w tym 

zakresie częściej posiadały osoby w wieku 41-50 lat, niż młodsze 31-40 lat (11,8%). Podobne 

badanie zostało przeprowadzone w grupie pacjentów POZ w Błoniu przez Antos i Dopierałę. 

Badanie wykazało, że 39% badanych miało wiedzę w zakresie zgody domniemanej. Osoby do 60 

roku życia (42,86%) posiadały większą wiedzę niż po 60 roku życia – 35,29%. Duża grupa 

badanych 39% nic nie wiedziała na ten temat [21]. 

W opinii społeczeństwa, pomimo obowiązującej zasady zgody domniemanej, lekarze 

powinni rozmawiać z rodzinami potencjalnych dawców na temat pobrania narządów  
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do eksplantacji. W materiale własnym większość ankietowanych 87,2% wymagała od lekarzy 

zapytania bliskich zmarłego o zgodę na pobranie narządów do transplantacji. Dla 9% 

respondentów pozyskanie zgody rodziny było zbyteczne. Zbliżone wyniki uzyskali 

Wojciechowski i Szpringer w grupie ankietowanej młodzieży. Około 92% badanych uznało  

za słuszne pytanie rodziny o zgodę przez lekarzy [16]. Również wyniki prezentowane przez 

Użdalewicz i Mess wykazały, że 82,5% respondentów wymagała od lekarzy uzyskania zgody 

rodziny, mimo, iż prawo polskie tego nie wymaga. Taką opinię wyraziło 86% osób 

wykonujących zawody inne niż medyczne [24]. Praca badawcza Juszczak i wsp. wśród 

społeczności wiejskiej, wykazała odmienne wyniki. Połowa (51%) respondentów z powiatu 

pleszewskiego stwierdziła, że zapytanie rodziny o zgodę jest wyrazem szacunku dla bliskich 

zmarłego. Część z tych osób -  32% uznała to za zbyteczne w sytuacji gdy jest znana wola 

zmarłego [13]. 

  W trudnej sytuacji życiowej jaką jest śmierć bliskiej osoby, rodzina pod wpływem silnego 

stresu często nie jest w stanie jej zaakceptować, a tym bardziej wyrazić zgody  

na pobranie narządów do transplantacji. Badania własne wskazały, że główną przyczyną 

sprzeciwu rodziny były silne emocje towarzyszące śmierci (35,5%). Takiej odpowiedzi udzieliło 

25,5% kobiet i 10% mężczyzn. Około 30% ankietowanych uznało, iż niska świadomość 

społeczna miała wpływ na podjęcie decyzji. Tak wskazało 20% kobiet i 10% mężczyzn.                      

W dalszej kolejności respondenci wskazali na nadzieję na uzdrowienie chorego (10%), obawę 

dotyczącą poprawności orzekania śmierci mózgu (9,1%), oszpecenie ciała zmarłego (8,2%), 

religię (3,6%), handel  narządami (2,7%), oraz nieufność do lekarzy (0,9%). Wyniki 

prezentowane przez Juszczak i wsp. wykazały, że większy odsetek ankietowanych (54%) uznało 

silne emocje i szok za główne przyczyny sprzeciwu rodziny na pobranie narządów od bliskiej 

osoby. Kolejnym bodźcem do odmowy była obawa dotycząca poprawności diagnozy (19,5%), 

następnie niska świadomość społeczna (15%). Najmniej osób wskazało na wpływ religii [88]. 

Również z badań Boryczki wynika, że 53% ankietowanych osób personelu medycznego uznało 

czynnik emocjonalny za główny powód sprzeciwu rodziny wobec zamiaru pobrania narządów. 

Następnie było to spowodowane złym podejściem personelu medycznego do rodziny zmarłego 

(42%), nieznajomością problemów medycznych (34%) i religią - 28% [24]. Inaczej wykazały 

badania CBOS w 2012 r., według których to właśnie wiara miała największy wpływ - tak 

uważało 23% ankietowanych. Następnym czynnikiem były obawa przed ingerencją w ciało 

zmarłego (17%) i niewiedza (14%). Szok i emocje związane ze śmiercią wskazało tylko 8% 

respondentów [26]. 

 Badania przeprowadzone przez Użdalewicz i Mess wykazały, że główną przyczyną 

sprzeciwu rodziny była nadzieja na wyzdrowienie (71,9%). Takiej odpowiedzi udzieliło 71% 

badanych wykonujących zawody medyczne i 50% pracujących poza ochroną zdrowia [24]. 

    Stanowisko respondentów wobec ewentualnego pobrania narządów od bliskich zmarłych 

jest uzależnione od sytuacji, gdy wola zmarłego w kwestii dawstwa jest znana lub nie.                         

W przeprowadzonym badaniu własnym 61,8% respondentów wyraziłoby zgodę na zabieg 

transplantacji – w tym 41,8% w sytuacji gdy zmarły nie wyraził sprzeciwu za życia.  

Około 1/3 ankietowanych (30,9%) nie potrafiło zająć określonego stanowiska, a tylko 7,3% 

wyraziłoby sprzeciw.  
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Wyniki prezentowane przez Juszczak i wsp. wykazały, że 80% badanych wyraziło 

aprobatę na eksplantację, sprzeciw 4%, a 16% nie zajęło stanowiska [13]. 

 Badania przeprowadzone przez Błądkowską i Witczaka dowiodły korelację stanu 

cywilnego z deklaracją zgody na pobranie narządów od zmarłej, bliskiej osoby. Wśród badanych 

osób stanu wolnego zgodę na zabieg wyraziło 87,2%, zaś wśród osób w związku małżeńskim 

60,6% i innym 52,6% [6]. Lepsze wyniki statystyczne uzyskała Falkiewicz i wsp. wśród badanej 

grupy maturzystów. Niemal wszyscy respondenci – 94% wyrazili zgodę na oddanie narządów 

przez zmarłą bliską osobę [9]. 

Trudnym aspektem jest pobieranie graftów od zmarłej osoby, która nie zostawiła 

informacji o dawstwie. W badaniach własnych 25,5% badanych zgodziłoby się na pobranie 

narządów od bliskiej osoby, nie znając jej stanowiska w tej kwestii. Do takiej decyzji bardziej 

skłonne były kobiety (20,9%) i mieszkańcy miasta (15,5%). Zgody na zabieg nie wyraziłoby 

33,6% ankietowanych, a 38,2% miało trudność z podjęciem decyzji. Zbliżone wyniki uzyskała 

Juszczak i wsp. wśród społeczności wiejskiej. Najwięcej badanych osób – 40% nie wiedziałoby 

jak postąpić, 35% nie sprzeciwiłoby się, zaś 25% nie wyraziłoby zgody, żeby osoba bliska 

została dawcą [13]. Zupełnie inne wyniki podało CBOS w 2012 r. W sytuacji nieznanej opinii 

zmarłej osoby o dawstwie, 62% respondentów nie sprzeciwiłoby się transplantacji,  

a 22% wyraziłoby swój sprzeciw [26]. 

  Zgodnie z polskimi przepisami prawnymi podczas pozyskiwania graftów  

do transplantacji zdanie rodziny teoretycznie nie jest decydujące, jednak w praktyce szanuje  

się wolę najbliższych. Rozmowa w gronie rodziny na temat transplantacji ma pozytywny wpływ 

na podjęcie decyzji o własnym dawstwie jak i poznanie opinii członków rodziny odnośnie 

akceptacji bądź sprzeciwu donacji. W wynikach uzyskanych w badaniu własnym najwięcej 

42,7% badanych osób uważało, że formą zgody na przeszczepienie organów jest zgoda rodziny 

zmarłego. Ponad połowa respondentów – 55,7% przyznała, że nie rozmawiała z rodziną na temat 

swojej decyzji o pośmiertnym dawstwie. Około 27,2% badanych zadeklarowała, iż taka rozmowa 

miała miejsce, natomiast 9,9% zamierza ją przeprowadzić. Również z badań CBOS w 2016 r. 

wynika, że tylko 24% społeczności rozmawiało na temat ewentualnego pośmiertnego dawstwa 

[14]. W badaniach Użdalewicz i Mess zbliżony odsetek – 53,5% badanych osób nie poruszało 

tematu dawstwa w gronie rodzinnym. Prawie co szósta osoba (54,4%) wykonująca zawód 

medyczny odbyła taką rozmowę i co czwarta osoba (38,6%) pracująca poza ochroną zdrowia 

[24]. Badanie przeprowadzone przez Antos i Dopierałę wykazało, że połowa ankietowanych osób 

– 50% nie rozmawiała z rodziną o donacji narządów, a 37% badanych znało stanowisko bliskich 

w tej kwestii. Temat pośmiertnego dawstwa był częściej poruszany przez młodszych 

respondentów [21]. Badanie Mazur i wsp. w grupie studentów podkarpackich uczelni wykazało, 

że 43,1% ankietowanych nie rozmawiało z rodziną, a 37,8% poinformowało bliskich o swojej 

woli dawstwa [27]. Lepsze wyniki statystyczne uzyskała Milaniak, według których 47,9% 

ankietowanych rozmawiało z bliskimi o możliwości oddania narządów do transplantacji [28]. 

Podobne badanie przeprowadziła Woderska wśród uczniów szkół średnich uczestniczących  

i nieuczestniczących w programie edukacyjnym na temat transplantacji. Ponad połowa młodzieży 

uczestniczącej w programie – 58% zadeklarowała, iż rozmowa w gronie rodzinnym miała 
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miejsce, a w grupie kontrolnej 19% osób. Nie odbyło takiej rozmowy 32% badanych z grupy 

uczestniczącej w programie i 45% z grupy kontrolnej [29]. 

W badaniach przeprowadzonych przez różnych autorów można zauważyć, że coraz 

większa część społeczeństwa popiera transplantacje w celu ratowania zdrowia i życia  

od żywego dawcy. Pomimo wzrostowej tendencji przyzwolenia na donację obserwuje  

się dysonans w stosunku do liczby pobrań i transplantacji narządów. W przeprowadzonych 

badaniach własnych większość respondentów (64,5%) odpowiedziało pozytywnie na pytanie, czy 

zostaliby dawcą nerki za życia. W tej grupie 32,7% badanych zgodziłoby się w razie zaistniałej 

konieczności, a 31,8% darowałoby organ tylko członkowi rodziny lub bliskiej osobie. Sprzeciw 

wyraziło tylko 3,6% ankietowanych. Boryczka w swojej publikacji z 2013 roku wykazała, że 

nieco więcej niż połowa respondentów (56%) wyraziła chęć oddania narządu parzystego za 

życia. Około 39% nie zajęło określonego stanowiska, a najmniejsza grupa – 4% była przeciwna 

donacji [25]. Badania przeprowadzone przez Milaniak w 2015r. wykazały, że 67% 

ankietowanych wyraziło zgodę na pobranie i przeszczepienie za ich życia komórek, tkanek                     

i narządów osobom potrzebującym [28]. Lepsze wyniki uzyskały Humańska i Dudek wśród 

ankietowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Badana młodzież w 70,8% była 

zdecydowana na bycie dawcą tkanki lub narządu parzystego za życia. Tylko 2,5% młodych ludzi 

wyraziło sprzeciw [17]. W pracy Makary – Studzińskiej i wsp. wszystkie ankietowane 

pielęgniarki (100%) poparły przeszczepianie narządów w celu ratowania życia od żywego 

dawcy. W tej grupie 44% zaznaczyło, że przekazałoby transplant wyłącznie bliskiej osobie  

np. dziecku [19].  

  Przeszczepy szpiku kostnego są dość powszechną procedurą medyczną, mimo to wciąż 

krążą wokół niej błędne stereotypy. Potencjalni dawcy są przekonani, że szpik kostny pobiera się 

z kręgosłupa i jest to bolesne. Niedostateczna wiedza i strach przed bólem może wpływać na 

rejestrację w banku dawców szpiku. Z analizy badań własnych wynika, że tylko 15,5% 

respondentów było zarejestrowanych w Banku Niespokrewnionych Dawców Szpiku,  

a 6,4% nosiło się z takim zamiarem. Zdecydowana większość – 74,5% tego nie zrobiło i 3,6% nie 

zamierzało rejestracji. Prawie połowa ankietowanych (48,2%) było przekonanych, że szpik 

pobiera się z kręgosłupa. Natomiast w badaniach Gościniak i Wójta – Kempy zaledwie 2,5% 

studentów wrocławskich uczelni było zarejestrowanych w banku dawców szpiku.  

W badanej grupie młodzieży 58% osób uważało, że szpik pobiera się z rdzenia kręgowego [30]. 

Również taki sam odsetek – 58% uzyskały badania przeprowadzone przez Wojczyk wśród 

studentów opolskich uczelni. Jedynie 6% ankietowanych studentów było zarejestrowanych w 

Banku Niespokrewnionych Dawców Szpiku, a 48% zamierzało rejestrację [31]. Zbliżone wyniki 

w stosunku do badań własnych otrzymały Lewczuk i Klimaszewska wśród mieszkańców 

województwa podlaskiego w 2016r. Autorki dowiodły, że 13,8% respondentów było 

zarejestrowanych w banku dawców szpiku. Osoby niezarejestrowane stanowiły 65,4% ogółu. Dla 

35,9% ankietowanych w wieku 18-25 lat główną przeszkodą w pozostaniu dawcą było 

przeświadczenie o pobieraniu szpiku z kręgosłupa, co może spowodować niedowład kończyn 

dolnych [32]. Podobne badanie przeprowadziły Ławecka i Gotlib wśród personelu 

pielęgniarskiego oddziałów zabiegowych. Pomimo medycznego wykształcenia tylko 17% 

badanych zadeklarowało dawstwo szpiku potwierdzone wpisem do rejestru [33]. 
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Badania własne oraz innych autorów poddały analizie stopień akceptacji respondentów 

dla innowacyjnych metod pozyskiwania transplantów. Miały na celu głównie określenie postawy 

wobec przeszczepiania człowiekowi narządów zwierzęcych. W sytuacji konieczności wykonania 

transplantacji ankietowani najchętniej przyjęliby narząd pochodzący od żywego dawcy – 40%. 

Nieco mniej czyli 37,3% badanych wskazało na narząd pochodzący od zmarłego dawcy, a 22,7% 

przyjęłoby sztucznie wyprodukowany. Nikt z respondentów nie przyjąłby organu odzwierzęcego. 

Natomiast respondenci zapytani o akceptację transplantacji narządu pochodzącego od zwierzęcia 

mieli podzielone zdanie. W większości odpowiedzieli negatywnie - 39,9% . Około 1/3 badanych 

osób (36,4%) wyraziła akceptację dla ksenotransplantacji – głównie osoby z wyższym 

wykształceniem. W badaniach Milaniak ankietowani wskazali na dawstwo od żywych osób – 

97,3% oraz od zmarłych - 95,5% [28]. W opracowaniu Falkiewicz i wsp. maturzyści wskazali 

dawców żywych i zmarłych – 98,9%, także dawców żywych, zmarłych i zwierzęta - 49,7% [9]. 

Wśród badanej młodzieży przez Wojciechowskiego i Szpringera ksenotransplantacje 

akceptowało około 41% badanych. Przeciwnych tej metodzie transplantacji było około 57% 

ankietowanych [16]. Mając na uwadze niewielką ilość badań dotyczących ksenotransplantacji nie 

można w szerszym aspekcie porównać wyników własnych badań z wynikami innych autorów. 

  Badania własne, jak i innych autorów potwierdzają, że w społeczeństwie panuje 

przekonanie o występowaniu w Polsce tak zwanego czarnego rynku w transplantologii, czyli 

handlu narządami. Około połowa badanej grupy 52,7% wskazała na istnienie handlu narządami 

w Polsce. Przekonani o tym byli w większości mieszkańcy miast – 30,9%. Opinię przeciwną 

wyraziło 12,8% respondentów, a 35,5% nie miało zdania na ten temat – liczniej osoby 

zamieszkujące wieś - 19,1%. Jeszcze większa liczba ankietowanych – 57% w badaniach                 

Ścisło i wsp. potwierdziła występowanie tego procederu w Polsce. Taką opinię wyraziło 58% 

osób z miasta i 56% ze wsi. Natomiast 12% badanych zamieszkujących w mieście i 20% wieś 

uważało, że handel narządami w Polsce nie istnieje. Opinii w tej kwestii nie wyraziło 30% 

mieszkańców miasta i 24% osób pochodzących ze wsi [12]. Wśród ankietowanych - przez 

Machnicką i Tkaczyk -  rodziców dzieci z przewlekłą chorobą nerek, przeważała opinia (39,2%), 

że transplantologia nie jest wolna od handlu narządami [34]. W wynikach uzyskanych przez 

Antos i Dopierałę 44% respondentów wskazało na obecność czarnego rynku  

w przeszczepianiu. Częściej takiej odpowiedzi udzielały osoby młodsze (57,14%), niż starsze – 

31,37% [21]. Inaczej według tych badań odpowiedzieli studenci ankietowani przez                    

Smoleń i wsp. W grupie studentów podkarpackich uczelni tylko 11,3% wskazało na 

występowanie handlu narządami. Około 44,6% osób zaprzeczyło faktowi uzyskiwania korzyści 

finansowych w procedurze przeszczepiania, a 44,1% nie posiadało wiedzy w tej kwestii [35].  

  W literaturze tematu wiedza społeczeństwa polskiego w zakresie transplantologii nie jest 

wysoko oceniana. W przeprowadzonych badaniach własnych, wiedza w samoocenie badanych 

kształtowała się na poziomie słabym – 47,3%. Swój poziom wiedzy jako słaby najliczniej ocenili 

ankietowani z wykształceniem średnim – 20%. Zasób wiadomości na poziomie dobrym 

wykazało 18,2% i w stopniu wystarczającym 26,4% ankietowanych. Tylko 10,9% osób                        

z wykształceniem wyższym określiło zasób wiadomości na poziomie dobrym. Informacje 

dotyczące medycyny transplantacyjnej respondenci czerpali z różnych źródeł, z Internetu 

korzystało najwięcej -  50,9% badanych. Spośród różnych sposobów rozpowszechniania idei 
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transplantacji narządów, tkanek i komórek ankietowani wskazali na spoty telewizyjne i radiowe 

(40,9%) i pogadanki, szkolenia społeczne z uczestnictwem biorców i rodzin dawców (35,5%). 

Analiza wiedzy mieszkańców miast i wsi, dokonana przez Ścisło i wsp. wykazała, że 70% osób   

z miasta i 50% ze wsi osiągnęło poziom dostateczny wiedzy o transplantacjach. Zasób wiedzy              

w stopniu dobrym zaprezentowało 50% osób zamieszkujących wieś i 18% z miasta [12]. Badania 

przeprowadzone przez Antos i Dopierałę dowiodły, że badana grupa uzyskała średni wynik 

wiedzy, na poziomie dopuszczającym. Poziom wiedzy i postawy respondentów korelowały                  

z wykształceniem – im wyższe wykształcenie tym zasób wiedzy większy [21]. Z badań 

przeprowadzonych przez Humańską i wsp. wynika, że wiedza społeczeństwa w kwestii 

transplantacji jest niewystarczająca (80,8%). Z kolei 88,3% młodzieży ponadgimnazjalnej                     

z Inowrocławia uważało, że większa świadomość 

ludzi może mieć wpływ na liczbę implantacji [17]. 

  W większości przeprowadzonych badań wiedza społeczeństwa na temat transplantacji 

kształtuje się na poziomie słabym i dostatecznym. Z tego względu wskazane  

są wielokierunkowe działania edukacyjne, eliminujące błędne stereotypy i podnoszące 

świadomość ludzi. 

 

WNIOSKI 

Analiza zebranego w toku badań materiału empirycznego pozwoliła na sformułowanie 

następujących wniosków: 

1. Stosunek respondentów do transplantacji był przychylny, przeszczepianie od zmarłych 

dawców akceptowała większość - 82,7%, a od żywych ponad połowa (64,5%) 

ankietowanych. 

2. Akceptacja dla transplantacji była dużo wyższa niż deklaracja zgody na pobranie swoich 

narządów po śmierci (51,9%). 

3. Niepokojący był fakt, iż zaledwie co szósta badana osoba była zarejestrowana w banku 

dawców szpiku. Większość respondentów (74,5%) nie zarejestrowała się jako dawca 

prawdopodobnie z uwagi na stereotyp bolesnego pobierania szpiku z kręgosłupa (48,2%). 

4. Dla większości badanych obowiązująca zasada zgody domniemanej  była niewystarczająca              

i przyjęli oni stanowisko zobowiązujące lekarzy do uzyskania zgody rodziny na pobranie 

narządów (87,22%). 

5. Rozmowę z rodziną 42,2% ankietowanych uznało za właściwy sposób informowania  

o woli pozostania pośmiertnym dawcą, ale 55,7% osób nie odbyło takiej rozmowy. 

6. Przychylne stanowisko respondentów (61,8%) wobec ewentualnego pobrania narządów  

od bliskich zmarłych było uzależnione od sytuacji, gdy wola zmarłego w kwestii dawstwa 

jest znana (41,8%) lub nie (25,5%). 

7. Nieco więcej niż połowa respondentów – 52,7% była przekonana o obecności w Polsce 

handlu narządami wpływającego demotywująco na decyzję o dawstwie. 

8. Stosunek badanych osób do ksenotransplantacji był negatywny, ale 1/3 ankietowanych 

przyjęłaby organ odzwierzęcy w sytuacji ratowania zdrowia i życia. 
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9. Wiedza na temat transplantologii w samoocenie respondentów kształtowała się na poziomie 

słabym i wskazywała na potrzebę podjęcia stałej kampanii edukacyjnej poprzez 

spoty telewizyjne i radiowe. 
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ZACHOWANIA ZDROWOTNE KOBIET W WIEKU PROKREACYJNYM 

 

Bogumiła Lubińska-Żądło, Renata Fudalewicz, Bożena Kowalczyk 

Instytut Nauk o Zdrowiu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu 

 

WSTĘP 
 Zdrowie jest dla ludzi jedną z ważniejszych wartości w życiu. Według WHO jest to stan 

dobrego samopoczucia psychicznego, społecznego oraz fizycznego, a nie jedynie brak 

gnębiących nas chorób [1]. Na całokształt zdrowia ma wpływ indywidualny styl życia, który jest 

odzwierciedleniem charakterystycznych, zamierzonych działań jednostki, mających wpływ na 

utrzymanie bądź poprawę zdrowia. Nie bez znaczenia dla naszego zdrowia pozostaje wpływ 

życia rodzinnego, zawodowego i społecznego. Coraz większą uwagę poświęca się zależnościom 

między zachowaniami zdrowotnymi a występowaniem chorób [1, 2]. Działania, które 

podejmowane są dla zdrowia powinny mieć charakter długotrwały i złożony [3].  

Wśród zachowań zdrowotnych możemy wyróżnić tzw. prozrowotne i antyzdrowotne. 

Prozdrowotne mają pozytywny wpływ na nasz ogólny dobrostan i zaliczamy do nich: właściwe 

odżywianie, podejmowanie aktywności fizycznej, kontrola masy ciała, korzystanie z badań 

profilaktycznych, higieniczny tryb życia,  pozytywne nastawienie czy umiejętność radzenia sobie 

ze stresem i emocjami. Zachowania antyzdrowotne to takie, które w dłuższej perspektywie będą 

działały niekorzystnie na stan naszego zdrowia i zwiększały ryzyko wielu chorób jak: palenie 

tytoniu, spożywanie nadmiernej ilości alkoholu, przepracowanie, stosowanie używek czy 

stresujący tryb życia [4]. To, które zachowania przeważają w naszym życiu zależy od wiedzy, 

którą posiadamy, a także od danych socjodemograficznych [1, 3]. Aż 80-83% Polaków uważa, że 

„twoje zdrowie w twoich rękach”, jednak liczne dane naukowe pokazują, że wciąż za mało osób 

stosuje teoretyczne założenia zdrowego stylu życia w codziennym życiu [3]. Według Centrum 

Badania Opinii Społecznych (CBOS) 50% badanych uważa, że czynnikami w największej mierze 

wpływającymi na stan zdrowia są właściwe odżywianie i aktywność fizyczna, a właściwą 

dbałość o swoje zdrowie deklaruje 81% ankietowanych  [5]. 

 Zachowania zdrowotne odgrywają znaczącą rolę w każdym okresie życia kobiety, 

jednakże wiek prokreacyjny jest czasem szczególnym. Działania podejmowane w tym czasie 

przez kobietę mają wpływ nie tylko na jej zdrowie, ale także na prawidłowy przebieg ciąży oraz 

zdrowie i rozwój potomstwa [1]. Okres między 20. a 40. rokiem życia to okres, w  którym 

kobiety mogą świadomie przyjąć odpowiedzialność za zdrowie własne i swojego potomstwa [4]. 

W okresie prokreacyjnym bardzo często występują zaburzenia hormonalne mające wpływ 

na płodność kobiety. Choroby związane z zaburzeniami płodności uznane zostały przez WHO 

jako choroby cywilizacyjne. Szacuje się, że problem ten na świecie dotyczy 10- 18% populacji,              

a w Polsce 13-15% par. Liczne badania wskazują na to, że u podłoża zaburzeń owulacji leży 

niewłaściwy styl życia kobiety, który ma niebagatelny wpływ na reprodukcję. Badanie Nurses 

Health Study II, które obejmowało 17,5 tys. kobiet w wieku 25- 42 lat ukazało, że pewne aspekty 

żywieniowe mogą wiązać się ze spadkiem ryzyka niepłodności [6]. Znaczący wpływ na 

występowanie regularnych owulacji mają właściwa masa ciała, na którą wpływamy poprzez 

zdrowe żywienie, a także aktywność fizyczna. Zarówno niedowaga, jak i nadwaga oraz otyłość 
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mogą skutkować niepowodzeniami w poczęciu potomstwa [6]. Otyłość, poprzez 

współwystępowanie insulinooporności, może zaburzać płodność kobiety przez wpływ na 

gospodarkę hormonalną [7]. 

 

CEL PRACY 

Celem pracy była ocena zależności zachowań zdrowotnych kobiet w wieku 

prokreacyjnym od danych socjodemograficznych, liczby przebytych porodów, statusu 

zawodowego i sytuacji materialnej. 

 

MATERIAŁ I METODY 

Badaniami objęto 260 kobiet z powiatu nowotarskiego. Badania przeprowadzono metodą 

sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankietowej a narzędzia stanowiły autorski 

kwestionariusz ankiety oraz kwestionariusz Inwentarza Zachowań Zdrowotnych (IZZ) autorstwa 

Juczyńskiego Z. Zachowania zdrowotne przedstawiono jako wyniki surowe i przeliczone do skali 

stenowej we wszystkich czterech kategoriach kwestionariusza IZZ. Zależność średnich 

poziomów zachowań zdrowotnych od uzyskanych informacji badano testem t-studenta. Za 

istotne statystycznie przyjmowano te wyniki testów dla których poziom istotności był mniejszy 

lub równy p<0,05. Obliczenia i analizy wykonano przy użyciu pakietu statystycznego 

STATISTICA 13 PL. 

 

WYNIKI 

Średnia wieku badanej grupy wynosiła 30,7 lat. Najliczniejszą grupę stanowiły kobiety              

w przedziale wiekowym 18-29 lat (38,1%), i 30-39 lat (38,1%), a tylko 10,8% stanowiły kobiety 

w przedziale wiekowym 40-49 lat. Najbardziej reprezentatywną grupę stanowiły kobiety                       

z wykształceniem wyższym 40,4%, średnie wykształcenie zadeklarowało 35,4%, wykształcenie 

zawodowe posiadało 20,8%, natomiast podstawowe 3,5% badanych. Zdecydowana większość 

badanych była zamężna 63,8%, panny stanowiły 24,6% badanych, w wolnym związku było 8,5% 

kobiet, natomiast wdowy stanowiły 3,1%. Ponad połowa badanych mieszkała na wsi 53,8%. 

 Badane po przebytym jednym porodzie stanowiły 39,6%, po dwóch i więcej porodach 

60,4%,  

Ponad połowa badanych wykonywała pracę zawodową na umowę o pracę 56,9%, 

działalność gospodarczą prowadziło 31,2% kobiet, natomiast 11,9% nie pracowało zawodowo. 

Sytuację materialną jako dobrą oceniło 51,2% badanych, bardzo dobrą wskazało 22,3% , 

przeciętną 21,5% kobiet, natomiast złą sytuację materialną określiło 5,0% badanych.  

W Tabeli I przedstawiono wyniki surowe i przeliczone do skali stenowej. 
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Tabela I. Zachowania zdrowotne badanych kobiet 

skale IZZ 
wyniki surowe 

wyniki przeliczone do skali 

stenowej 

Śred SD Me Min Max Śred SD Me Min Max 

Prawidłowe 

Nawyki 

żywieniowe 

19,2 4,9 19,5 8 29 5,7 2,0 5,5 1 10 

Zachowania 

profilaktyczne 
19,7 4,7 19,5 11 29 5,7 2,0 5,5 1 10 

Pozytywne 

nastawienie 

psychiczne 

21,6 4,1 22,0 10 30 5,8 2,0 6,0 1 10 

Profilaktyka 

zdrowia 
19,6 4,1 20,0 10 29 5,8 2,0 6,0 1 10 

 

Najwyżej ocenione zostało pozytywne nastawienie psychiczne 21,6, natomiast na 

podobnym poziomie były zachowania profilaktyczne 19,7, profilaktyka zdrowia 19,6                             

i prawidłowe nawyki żywieniowe 19,2.  

W skali stenowej wartość wynosiła 5,8 dla pozytywnego nastawienia psychicznego                                    

i profilaktyki zdrowia oraz 5,7 dla prawidłowych nawyków żywieniowych i zachowań 

profilaktycznych, jest to wynik przeciętny dla wszystkich kategorii (Tabela II). 

 

Tabela II. Poziom zachowań zdrowotnych w kategoriach Inwentarza Zachowań 

Zdrowtnych – wyniki surowe 

Kategorie IZZ poziom wysoki poziom 

przeciętny 

poziom niski 

Prawidłowe nawyki 

żywieniowe 

37,3 31,9 30,8 

Zachowania 

profilaktyczne 

31,9 37,7 30,4 

Pozytywne 

nastawienie 

psychiczne 

34,2 41,5 24,2 

Profilaktyka zdrowia 35,4 38,5 26,2 

 

 

Badano związek pomiędzy danymi socjodemograficznymi charakteryzującymi badane 

kobiety a ich zachowaniami zdrowotnymi, stwierdzono, że zachowania zdrowotne badanych 

kobiet nie zależały od ich wieku. Natomiast stan cywilny badanych kobiet miał wpływ na ich 

zachowania zdrowotne w kategoriach zachowania profilaktyczne (p=0,067) (Rycina 1), 

pozytywne nastawienie psychiczne (p=0,005) (Rycina 2) i profilaktyka zdrowia (p=0,054) 

(Rycina 3). W badanej grupie kobiet nie stwierdzono związku zachowań zdrowotnych                         

w kategorii prawidłowe nawyki żywieniowe ze stanem cywilnym.  

Związek pomiędzy stanem cywilnym a zachowaniami zdrowotnymi w kategorii 

zachowania profilaktyczne badanych kobiet występował na poziomie p=0,067 zbliżonym do 

poziomu istotności (Rycina 1). W grupie kobiet zamężnych w porównaniu z innymi kategoriami 

stanu cywilnego występowała najniższa częstość występowania niskiego poziomu zachowań 

profilaktycznych i najwyższa częstość występowania wysokiego poziomu zachowań 

profilaktycznych. 
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Rycina 1. Poziom zachowań zdrowotnych w kategorii zachowania profilaktyczne 

w zależności od stanu cywilnego 

 

 

Istnieje statystycznie istotny (p=0,005) związek pomiędzy stanem cywilnym badanych 

kobiet a ich zachowaniami zdrowotnymi w kategorii pozytywne nastawienie psychiczne                   

(Rycina 2). W grupie kobiet zamężnych w porównaniu z innymi kategoriami stanu cywilnego 

występowała najniższa częstość występowania niskiego poziomu pozytywnego nastawienia 

psychicznego i najwyższa częstość występowania wysokiego poziomu nastawienia psychicznego. 

 

 

Rycina 2. Poziom zachowań zdrowotnych w kategorii pozytywne nastawienie psychiczne w 

zależności od stanu cywilnego 
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Związek pomiędzy stanem cywilnym a zachowaniami zdrowotnymi w kategorii 

profilaktyka zdrowia badanych kobiet występował na poziomie p=0,054 (Rycina 3).  

W grupie kobiet zamężnych w porównaniu z innymi kategoriami stanu cywilnego 

występowała najniższa częstość występowania niskiego poziomu profilaktyki zdrowia 

i najwyższa częstość występowania wysokiego poziomu profilaktyki zdrowia. 

 

Rycina 3. Poziom zachowań zdrowotnych w kategorii profilaktyka zdrowia w zależności od 

stanu cywilnego 

 

Istnieje statystycznie istotny (p=0,042) związek pomiędzy miejscem zamieszkania 

badanych kobiet a ich zachowaniami zdrowotnymi w kategorii profilaktyka zdrowia. W grupie 

kobiet mieszkających na wsi częściej niż w grupie kobiet mieszkających w mieście występował 

wysoki poziom zachowań zdrowotnych w kategorii profilaktyka zdrowia, ale rzadziej 

występował poziom przeciętny.  

Miejsce zamieszkania badanych kobiet miało istotny wpływ jedynie na zachowania 

zdrowotne  w kategorii profilaktyka zdrowia (p=0,042). W pozostałych kategoriach zachowań 

zdrowotnych nie stwierdzono występowania takiego związku (Rycina 4). 

 

Rycina 4. Poziom zachowań zdrowotnych w kategorii profilaktyka zdrowia                                   

w zależności od miejsca zamieszkania 
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Wykształcenie badanych kobiet miało statystycznie istotne (p=0,049) wpływ na ich 

zachowania zdrowotne w kategorii pozytywne nastawienie psychiczne. W grupie kobiet                           

z wykształceniem podstawowym u ponad połowy badanych występował niski wskaźnik 

pozytywnego nastawienia podczas, gdy w grupach kobiet z wyższym wykształceniem niż 

podstawowe niski poziom nastawienia psychicznego występował około ¼ badanych.  

Wykształcenie badanych kobiet miało istotny wpływ jedynie na zachowania zdrowotne w 

kategorii pozytywne nastawienie psychiczne (p=0,049). W pozostałych kategoriach zachowań 

zdrowotnych nie stwierdzono występowania takiego związku (Rycina 5). 

 

 

Rycina 5. Poziom zachowań zdrowotnych w kategorii pozytywne nastawienie psychiczne                  

w zależności od wykształcenia 

 

 

Analizując zachowania zdrowotne badanych kobiet w zależności od liczby porodów,   

stwierdzono, że zachowania zdrowotne badanych kobiet nie zależały od liczby odbytych przez 

nie porodów. 

Natomiast status zawodowy badanych miał istotny wpływ jedynie na zachowania 

zdrowotne  w kategorii profilaktyka zdrowia (p=0,053). W pozostałych kategoriach zachowań 

zdrowotnych nie stwierdzono występowania takiego związku (Rycina 6). 
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Rycina 6. Poziom zachowań zdrowotnych w kategorii profilaktyka zdrowia w zależności od 

statusu zawodowego 
 

 

Badano, czy sytuacja materialna badanych kobiet ma wpływ na ich zachowania 

zdrowotne. Analiza wykazała, że zachowania zdrowotne badanych kobiet nie zależały od ich 

sytuacji materialnej. 

 

DYSKUSJA 

 Podejmowane, na różnym etapie życia, zachowania zdrowotne są kształtowane przez 

wiele czynników. Badania własne wykazały, że kobiety w wieku prokreacyjnym największą 

uwagę przywiązują do nastawienia psychicznego, zachowań profilaktycznych i prawidłowych 

nawyków żywieniowych, jednakże dla wszystkich kategorii uzyskano wynik przeciętny. Podobne 

wyniki uzyskali Matusiewicz P. i wsp., którzy przebadali 486 osób, w tym 416 kobiet w wieku 

22-28 lat. 47,94% osób deklarowało zachowania zdrowotne w stopniu niskim, a najwyższy średni 

wynik uzyskano w kategoriach praktyk zdrowotnych i pozytywnego nastawienia, najmniejszy zaś 

w profilaktyce. 41,56% badanych przyznało, że uważa swój poziom satysfakcji z życia za 

przeciętny, co wiązało się z praktykowaniem zachowań zdrowotnych. Autorzy wysnuli wniosek, 

że badana grupa prezentuje ograniczony prozrowotny styl życia [8]. Kulik A. i wsp. uzyskali 

podobne wnioski w trakcie badania studentek. Spośród 139 kobiet w wieku 19- 23 lat aż 61,9% 

osiąga wartości niskie w średnim wskaźniku zachowań zdrowotnych. Dodatkowo, wykazano, że 

na podejmowanie zachowań zdrowotnych miały wpływ inteligencja emocjonalna i poczucie 

humoru [3]. Kulik A. i wsp. w innej publikacji poruszają temat trudnych warunków życia 

studenckiego. Studentki zmagają się z wytężoną pracą umysłową, co wiąże się z przewlekłym 

stresem i przemęczeniem. Aby móc sprawnie funkcjonować, częściej sięgają po używki                     

i alkohol. Rzadko podejmują aktywność fizyczną. Zdecydowanie rzadziej podejmują zachowania 

profilaktyczne. Autorzy nie potwierdzili zależności między danymi socjodemograficznymi 

a natężeniem zachowań zdrowotnych [4]. Matusiewicz P. i wsp. wśród 178 pedagogów 

przedszkolnych zaobserwowali, że 43,3% wykazuje zachowania zdrowotne na poziomie 

przeciętnym, a 32% na wysokim. Najwyższy wskaźnik uzyskano w kategoriach prawidłowych 

nawyków żywieniowych oraz nastawienia psychicznego, najniższy w profilaktyce [8]. 
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Skowrońska D. i wsp., badając 49 studentek pielęgniarstwa zauważyli, że czynnikami 

najistotniejszymi dla studentów pod względem zdrowia są posiadanie przyjaciół, stabilne życie, 

ograniczenie tytoniu [9]. Wśród 407 studentów (w tym 265 kobiet) kierunków medycznych, 

Łaszek M. i wsp. wykazali, że aż 42,55% osób prezentuje niski poziom aktywności fizycznej, 

choć jako przyszli przedstawiciele służby zdrowia powinni zachęcać do aktywnego stylu życia 

[10]. Zapała M. i wsp. ankietując młode kobiety z południowej Polski zaakcentowali, iż kobiety 

znaczniej rzadziej w porównaniu do mężczyzn, podejmują aktywność fizyczną, choć uprawianie 

sportu jest praktyką zdrowotną będącą profilaktyką wielu chorób [11].  

 Niemałą rolę w praktykowaniu zachowań zdrowotnych odgrywa nastawienie psychiczne. 

Nowak G. i wsp. postanowili sprawdzić, jaki związek z zachowaniami zdrowotnymi ma typ 

osobowości studentek dietetyki. Przebadano 151 kobiet. Wykazano, że studentki prezentowały 

wyższy od średniej wskaźnik zachowań zdrowotnych, jednakże aż 43% kobiet posiadały 

osobowość typu D, która charakteryzuje się ciągłym przeżywaniem negatywnych emocji oraz 

mniejszą dbałością o zdrowie. Miały one również skłonność do pracoholizmu oraz stanów 

depresyjnych [12]. Kaźmierczak M. i wsp. poddali analizie zachowania kobiet tuż po porodzie. 

Obserwowano 70 kobiet. U 18,6% z nich stwierdzono objawy depresji poporodowej, która miała 

wpływ na codzienne funkcjonowanie. Co więcej, zauważono, że ryzyko depresji wzrastało wraz 

z wiekiem [13]. Maliszewska K. i wsp. podjęli się podobnego wyzwania. Postanowiono 

przebadać kobiety w 1., 4.  tygodniu po porodzie oraz 3. miesiącu, aby wykryć ryzyko rozwoju 

depresji poporodowej. W badaniu wzięło udział 421 kobiet, niestety po 1 etapie zrezygnowało 

127 osób. Interesującym był fakt, że kobiety które zrezygnowały ze współpracy, rzadziej miały 

wyższe wykształcenie, częściej paliły i były bezrobotne, a także nie praktykowały karmienia 

piersią tuż po porodzie. Spośród pozostałych kobiet, które uczestniczyły w badaniu, ryzyko 

depresji pojawiło się u 6,38% matek. Były to głównie kobiety, które doświadczały trudności w 

początkach macierzyństwa, były neurotyczne i gorzej oceniały wsparcie psychiczne [14]. 

  W badaniach własnych nie wykazano zależności między wiekiem a zachowaniami 

zdrowotnymi kobiet w wieku prokreacyjnym. Podobne rezultaty uzyskali Nowak G. i wsp. [12]. 

Gruszczyńska M. i wsp. podkreślają odmienne wnioski- praktykowanie zachowań zdrowotnych 

zwiększa się wraz z wiekiem [5]. Słopiecka A. badając 210 kobiet hospitalizowanych na 

oddziałach ginekologicznych, zauważyła, że 21% kobiet uważa swoje nawyki żywieniowe za 

prawidłowe, a wraz z wiekiem zwiększała się liczba kobiet otyłych [15]. Podobne spostrzeżenia 

znalazły się w pracy Ostachowskiej-Gąsior A. i wsp., którzy ankietując 882 kobiety w średnim 

wieku 33 lat, podkreślili, że kobiety powyżej 35 lat częściej prezentowały niezdrowy styl życia 

[16]. 

W omawianym badaniu własnym udowodniono, że stan cywilny ma wpływ na 

zachowania zdrowotne w kategoriach profilaktyki i nastawienia psychicznego. Kobiety zamężne 

prezentowały najwyższą częstość występowania wysokiego poziomu zachowań profilaktycznych 

oraz wysokiego poziomu nastawienia psychicznego. Nie wykazano natomiast zależności między 

zachowaniami zdrowotnymi kobiet a sytuacją materialną. Bień A. i wsp. poddali analizie 

zachowania 200 kobiet w wieku od 18 do 35 lat. Istotnie statystycznie duży wpływ na praktyki 

zdrowotne miały wiek, wykształcenie, stan cywilny oraz warunki materialne. Wraz z wiekiem, 

kobiety bardziej dbały o własne nawyki żywieniowe czy bezpieczeństwo. Im wykształcenie było 
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wyższe, tym wyższy poziom prezentowanych zachowań zdrowotnych. Lepsza sytuacja 

materialna skutkowała pozytywnym nastawieniem psychicznym. Kobiety zamężne                               

w porównaniu do innych kategorii stanu cywilnego, wykazywały większą dbałość o prawidłowe 

żywienie i ciało [1]. Steć A. i wsp. bazując na odpowiedziach 122 kobiet w okresie 

okołoporodowym, zaakcentowali, że 35% kobiet wykazywało duże obawy o pogorszenie swojej 

sytuacji materialnej po urodzeniu dziecka. Stres ten wpływał na ich nastawienie psychiczne do 

macierzyństwa [17]. U Bojar I. i wsp. kobiety o niższym statusie materialnym miały niższy 

wskaźnik prawidłowych nawyków żywieniowych [18]. 

W autorskim badaniu wykazano, że status zawodowy badanych miał istotny wpływ 

jedynie na zachowania zdrowotne w kategorii profilaktyka zdrowia. Bojar I. i wsp. udowodnili 

natomiast, że kobiety pracujące fizycznie znacznie częściej niż kobiety o umysłowym 

charakterze pracy, prezentowały niższy wskaźnik prawidłowych nawyków żywieniowych [18]. 

Krawczyk P. i wsp. podkreślają, że kobiety w ciąży aktywne zawodowo lepiej radzą sobie                       

z trudnościami, posiadają większą satysfakcję z życia, a praca ma dobry wpływ na ich 

nastawienie psychiczne. Wśród przebadanych 296 kobiet w wieku 19- 38 lat w okresie połogu, aż 

59,4% deklarowało aktywność zawodową w ciąży. Kobiety, które nie zrezygnowały z pracy                  

w trakcie ciąży miały mniejszy przyrost masy ciała, co przekłada się na większą dbałość                       

o żywienie. Co więcej, ilość przebytych porodów wiązała się ze spadkiem aktywności 

zawodowej i ze wzrostem BMI, co sugeruje mniejszą dbałość o praktyki zdrowotne u kobiet, 

które posiadają liczne potomstwo [19]. Autorskie badanie nie wykazało istotnego wpływu ilości 

przebytych porodów na zachowania zdrowotne. 

Badanie własne pokazało, że poziom wykształcenia ma wpływ na zachowania zdrowotne 

kobiet w okresie prokreacji. Kobiety z wykształceniem podstawowym znamiennie częściej 

posiadały niższy wskaźnik pozytywnego nastawienia. Zależność między zachowaniami 

zdrowotnymi w różnych kategoriach a wykształceniem akcentują również inni badacze, 

ukazując, że im wyższe wykształcenie, tym większa dbałość o praktyki zdrowotne [1, 5, 11, 18]. 

W niniejszej pracy miejsce zamieszkania miało istotny wpływ na zachowania zdrowotne 

kobiet w kategorii profilaktyka. Kobiety mieszkające na wsi znamiennie częściej dbały                         

o zachowania profilaktyczne niż kobiety mieszkające w mieście. W badaniach 

przeprowadzonych przez Zapała M. i wsp. kobiety mieszkające na wsi rzadziej niż kobiety 

mieszkające w mieście, praktykowały aktywność fizyczną, która jest profilaktyką wielu chorób 

[11]. Inne wyniki prezentowały Ostachowska-Gąsior A. i wsp., u których to kobiety mieszkające 

w mieście prezentowały zdrowszy styl życia w porównaniu z kobietami mieszkającymi na wsi 

[16]. 

Kształtowanie zachowań zdrowotnych odbywa się na każdym etapie życia kobiety.                  

W okresie prokreacji mają one szczególne znaczenie ze względu na przygotowanie organizmu do 

poczęcia dziecka oraz zdrowie potomstwa. Należy zadbać o edukacje kobiet w zakresie 

prawidłowego żywienia, podejmowania aktywności, zachowań profilaktycznych oraz oferować 

pomoc w problemach natury psychicznej. 
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WNIOSKI 

1. Stwierdzono istotnie statystyczny związek zachowań zdrowotnych kobiet w wieku 

prokreacyjnym ze względu na stan cywilny w kategoriach; zachowania profilaktyczne, 

pozytywne nastawienie psychiczne, profilaktyka zdrowia, na miejsce zamieszkania                    

w kategorii profilaktyka zdrowia oraz wykształcenie, które miało istotny wpływ jedynie 

w kategorii pozytywne nastawienie psychiczne. Nie stwierdzono związku ze względu na 

wiek badanych. 

2. Nie stwierdzono istotnie statystycznego związku zachowań zdrowotnych od liczby 

przebytych porodów. 

3. Stwierdzono, że status zawodowy miał istotnie statystyczny wpływ na zachowania 

zdrowotne w kategorii profilaktyka zdrowia, w pozostałych kategoriach nie stwierdzono 

takiego związku. 

4. Nie stwierdzono związku zachowań zdrowotnych z sytuacją materialną kobiet w wieku 

prokreacyjnym. 

5. Badane kobiety wykazują wskaźnik przeciętny we wszystkich badanych kategoriach 

zachowań zdrowotnych. Istnieje potrzeba edukacji kobiet w zakresie świadomości 

wpływu określonych zachowań zdrowotnych na zdrowie jej oraz potomstwa. 
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WSTĘP 

Pierwszy rok życia jest okresem wyjątkowym i znamiennym w rozwoju niemowlęcia. 

Podkreśla się rolę właściwego żywienia dziecka w tym czasie. Eksperci w dziedzinie żywienia 

dzieci są zgodni co do faktu, iż karmienie piersią powinno być wyłączną metodą karmienia                 

w pierwszym półroczu życia. Nie podano górnej granicy wiekowej karmienia piersią. Eksperci 

ESPGHAN zalecają, aby karmić tak długo, jak życzą sobie tego mama i  dziecko, WHO zaleca 

karmienie piersią przez co najmniej 2 lata, a Amercian Academy of Pediatrics przez co najmniej 

rok [1]. Mleko matki zawiera wszystkie niezbędne dla prawidłowego rozwoju dziecka w tym 

czasie składniki pokarmowe [1, 2, 3]. Wyjątkiem jest tutaj zapewnienie witaminy D i K [1, 4].  

Po 6 miesiącu życia mleko matki, choć nadal rekomendowane, nie zawiera wystarczającej ilości 

np. żelaza, stąd zalecane jest kontynuowanie karmienia piersią z jednoczesnym wprowadzaniem 

produktów uzupełniających [1, 4]. 

Treść schematów żywienia niemowląt na przestrzeni lat różni się od siebie znacząco ze 

względu na dostępność aktualnych badań naukowych związanych z bezpieczeństwem 

wprowadzania żywności do diety dziecka. Aktualne stanowisko polskich ekspertów zostało 

opublikowane w 2014r. (z aktualizacją w 2016r.) i w znacznym stopniu różni się ono od 

poprzedniego z 2007r. [1, 4]. W obowiązującym schemacie rozszerzania diety podkreśla się, iż to 

matka decyduje o tym, co i kiedy dziecko je oraz jak posiłek będzie podany, natomiast dziecko 

ma prawo zadecydować czy i w jakiej ilości spożyje posiłek. Zaproponowane rozwiązania są 

mniej rygorystyczne niż te z 2007r. i nie uwzględniają podziału na dzieci karmione piersią lub 

mlekiem modyfikowanym 10 [4]. Istotną cechą nowego schematu jest zwrócenie uwagi na 

umiejętności dziecka, jakimi charakteryzuje się na danym etapie rozwoju oraz propozycją 

rodzaju i konsystencji pokarmu, które będą odpowiednie dla dziecka w tym czasie. Pomocna dla 

rodziców jest również adnotacja dotycząca orientacyjnych wielkości i  liczby porcji [5].  
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 Wątpliwości rodziców związane z rozszerzaniem diety dziecka podyktowane są obawą 

wystąpienia u dziecka alergii na pokarm. Eksperci zalecają, aby wprowadzanie produktów 

uzupełniających rozpocząć nie wcześniej niż po ukończeniu przez dziecko 17 tygodnia życia                  

i  nie później niż w 26 tyg. ż. Większość dzieci nabywa w tym czasie zdolność siedzenia                   

z  podparciem i wykazuje gotowość i chęć do przyjmowania nowych pokarmów [5]. Należy 

podkreślić, iż bazując na obecnym stanie wiedzy, najlepszą profilaktyką alergii jest karmienie 

piersią przez pierwszych 6 miesięcy i nieopóźnianie wprowadzania pokarmów uzupełniających 

[6]. Wyniki kilku badań kohortowych wskazują, że nie ma zależności między późnym 

wprowadzaniem pokarmów uzupełniających a ryzykiem wystąpienia alergii. Natomiast 

wprowadzenie produktów uzupełniających przed 17 tygodniem życia może wiązać się                            

z wystąpieniem alergii bądź rozwojem otyłości w późniejszym wieku [6]. 

Sposób wprowadzania nowych pokarmów do diety dziecka również jest przedmiotem 

dyskusji wśród rodziców. Coraz większym uznaniem cieszy się alternatywna metoda BLW – 

Baby Led Weaning. Polega ona na pominięciu etapu, w którym dziecko je z łyżeczki pokarm                 

o konsystencji papki, w zamian dostaje on produkty o konsystencji stałej, które z łatwością może 

chwycić do rączki. Mamy najchętniej podają nowe pokarmy w postaci słupków lub krążków [4]. 

Metoda ta została po raz pierwszy przedstawiona w 2001 r. przez Gilla Rapley’a [7]. Pomimo, że 

metoda ta nie jest wspominana w rekomendacjach WHO, przegląd literatury ukazuje wiele jej 

potencjalnych zalet jak nauka regulacji apetytu, większa chęć do próbowania nowych produktów, 

uniezależnianie się czy kształtowanie preferencji żywieniowych [7].
 
Obawą rodziców, którzy 

chcieliby stosować metodę BLW, jest niewystarczające spożycie żelaza, cynku i energii oraz 

idące za tym zaburzenia wzrastania. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie 

BLISS (Baby-Led Introduction to SolidS) - modyfikacja metody BLW. Jest to metoda, która 

zakłada proponowanie dziecku w każdym posiłku kilku produktów o podwyższonej zawartości 

żelaza lub energii, a także nie podawanie produktów o wysokim ryzyku zakrztuszenia 

spowodowanego niedostosowaniem danego produktu do umiejętności rozwojowych dziecka [8]. 

 

CEL PRACY 

Celem pracy była ocena zależności między poziomem wiedzy kobiet na temat żywienia 

dzieci w pierwszym roku życia a wiekiem, miejscem zamieszkania matek oraz liczbą porodów. 
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MATERIAŁ I METODY 

 W badaniu wzięły udział 432 kobiety w podziale na kategorie wiekowe. Mogły w nim 

uczestniczyć matki, które mają co najmniej jedno dziecko w wieku do pięciu lat. Odpowiedzi 

matek, które wychowują starsze dzieci, nie były brane pod uwagę ze względu na możliwość 

nierzetelnych odpowiedzi wynikających z upływu czasu od rozszerzania diety. Metodą był 

sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem techniki kwestionariuszowej. Autorski kwestionariusz 

ankiety został rozprowadzony poprzez internetowy formularz Google w  okresie od listopada 

2016 do marca 2017. Kwestionariusz zawierał pytania zawierające dane socjodemograficzne,                

a także pytania dotyczące karmienia dziecka w pierwszym półroczu życia oraz rozszerzania diety 

w drugim półroczu życia. W obliczeniach wykorzystano test niezależności chi-kwadrat. Analiza 

statystyczna została wykonana w  programie Statistica 10 PL. 

 

WYNIKI 

 Rycina 1 przedstawia źródła wiedzy, z których badane kobiety czerpały informacje na 

temat żywienia dzieci. W badanej grupie ankietowane jako źródła wiedzy na temat żywienia 

dziecka najczęściej wskazywały Internet (85%) oraz fachową literaturę (72%). Mniejszym 

zainteresowaniem cieszyły się rady przyjaciół (38%) i znajomych (38%), rodziców (25%) oraz 

dziadków (25%). Najrzadziej wiedzę czerpano z TV (8%).   

 

 

Rycina 1. Źródła wiedzy na temat żywienia dziecka 
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Badano zależność między karmieniem piersią a wybranymi zmiennymi. Największy 

odsetek kobiet karmiących (45%) oraz nie karmiących (50%) piersią znajdował się w grupie              

26- 30 lat. Kobiety mieszkające w dużych miastach najchętniej karmiły piersią (47%). Na 

 podstawie przeprowadzonego testu (p=0,0062) stwierdzono istotną zależność między wiekiem 

oraz karmieniem piersią po porodzie. Osoby w wieku ponad 36 lat istotnie rzadziej karmią piersią 

niż pozostałe osoby. Zależności takiej nie stwierdzono w odniesieniu do miejsca zamieszkania 

(p=0,2456)  i liczby przebytych porodów (p=0,1616). Graficznie karmienie piersią w odniesieniu 

do wieku prezentuje Rycina 2. 

 

 

Rycina 2. Karmienie piersią w odniesieniu do wieku kobiet 

 

 Badano zależność między długością karmienia piersią a wybranymi zmiennymi. 

Największy odsetek kobiet karmiących powyżej 6. miesiąca życia znajdował się w  grupie                          

26-30 lat. Aż 71% pierwiastek deklarowało karmienie piersią wg zaleceń ekspertów. 

Na podstawie przeprowadzonego testu (p=0,0479) stwierdzono istotną zależność między liczbą 

porodów oraz długością karmienia piersią po porodzie. Wieloródki istotnie częściej karmiły 

przez ponad 6 miesięcy niż pierwiastki. 
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 Kolejno badano zależność wybranych zmiennych oraz znajomości schematu żywienia 

niemowląt. Największy odsetek kobiet (47%) znających schemat żywienia znajdował się 

w grupie 26- 30 lat i mieszkających w dużych miastach (48%). Na podstawie przeprowadzonego 

testu (p=0,1103) nie stwierdzono istotnej zależności między wiekiem i liczbą przebytych 

porodów (p=0,9616) oraz znajomością schematu żywienia niemowląt. Zależność tę stwierdzono 

w odniesieniu do miejsca zamieszkania (p=0,0315). Osoby mieszkające w średnich i dużych 

miastach istotnie częściej znają schemat żywienia niemowląt. Znajomość schematu żywienia             

w odniesieniu do miejsca zamieszkania przedstawia Rycina 3. 

 

 

Rycina 3. Znajomość schematu żywienia w odniesieniu do miejsca zamieszkania 

 

 Analizie statystycznej poddano wiedzę na temat żywienia dziecka wyrażającej się              

w  odpowiedziach na pytanie o czas, w którym zostały wprowadzone poszczególne produkty do 

diety dziecka. Największy odsetek kobiet prezentujących bardzo dobry (44%) oraz dobry (44%) 

poziom wiedzy w temacie wprowadzania soku znajduje się w grupie kobiet powyżej 36 lat,                 

a największy odsetek kobiet posiadających złą wiedzę znajdował się w grupach 26- 30 lat (9%)               

i 30- 36 lat (9%). Analizując odpowiedzi ankietowanych kobiet, na podstawie przeprowadzonego 

testu (p=0,0101) stwierdzono istotną zależność między wiekiem oraz poziomem wiedzy na temat 

podania dziecku pierwszego soku. Kobiety w wieku 20 – 25 lat istotnie częściej podawały sok 
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niezgodnie z rekomendacjami. Tę samą zależność (p=0,0179) stwierdzono między wiekiem oraz 

poziomem wiedzy na temat dodawania do potraw dodatkowej porcji soli. Osoby w wieku ponad 

36 lat istotnie najczęściej stosowały się do rekomendacji poprzez unikanie używania soli. Poziom 

wiedzy na temat pierwszego podania dziecku soku oraz używania soli w diecie dziecka                         

w odniesieniu do wieku obrazują Rycina 4 i Rycina 5. 

 

 

Rycina 4. Poziom wiedzy na temat pierwszego podania soku w odniesieniu do wieku kobiet 

 

 

Rycina 5. Poziom wiedzy na temat dodawania soli do potraw przygotowywanych dziecku w 

odniesieniu do wieku 
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 Dokonane testy statystyczne nie wykazały istotnych zależności między liczbą przebytych 

porodów a poziomem wiedzy na temat wprowadzania poszczególnych produktów 

uzupełniających. 

 Badano zależność między miejscem zamieszkania a poziomem wiedzy kobiet na temat 

czasu wprowadzania poszczególnych produktów do diety dziecka. Bardzo dobry poziom wiedzy 

w temacie włączania soku do diety, reprezentują kobiety zamieszkujące duże miasta (54%). 

Największy odsetek badanych, które posiadają zły poziom wiedzy w tym temacie występuje                

u kobiet mieszkających na wsi (25%). Na podstawie przeprowadzonego testu (p<0,0001) 

stwierdzono istotną zależność między miejscem zamieszkania oraz poziomem wiedzy na temat 

czasu podania soku. Im większa miejscowość, w którym mieszkają badane, tym wyższy poziom 

wiedzy, a więc wprowadzenie soku do diety wg rekomendacji ekspertów. Istotną zależność 

(p=0,0446) stwierdzono również między miejscem zamieszkania oraz poziomem wiedzy na 

temat wprowadzenia jajka do diety dziecka. Bardzo dobrym poziomem wiedzy (80%) wyróżniają 

się kobiety w dużych miejscowościach. Im większa miejscowość, w którym mieszkają badane, 

tym wyższy poziom wiedzy na temat żywienia niemowląt. Testy statystyczne wykazały istotną 

zależność (p=0,0231) między miejscem zamieszkania oraz poziomem wiedzy na temat włączania 

mleka do diety niemowlęcia. Najwięcej badanych kobiet (85%), które postąpiły zgodnie                    

z rekomendacjami, zamieszkuje duże miejscowości. Im większa miejscowość, w którym 

mieszkają kobiety, tym wyższy poziom wiedzy na temat włączenia mleka do diety. Poziom 

wiedzy kobiet na temat wprowadzania do diety dziecka soku, jajka oraz mleka prezentują                

Rycina 6, Rycina 7 i Rycina 8. 

  Analiza statystyczna nie wykazała zależności między miejscem zamieszkania 

a poziomem wiedzy na temat włączania do diety pozostałych produktów uzupełniających. 
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Rycina 6. Poziom wiedzy kobiet na temat wprowadzania do diety dziecka soku                                 

w  odniesieniu do miejsca zamieszkania 

 

 

Rycina 7. Poziom wiedzy kobiet na temat wprowadzania do diety dziecka jajka                              

w  odniesieniu do miejsca zamieszkania 
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Rycina 8. Poziom wiedzy kobiet na temat wprowadzania do diety dziecka mleka                            

w  odniesieniu do miejsca zamieszkania 

 

 Badano zależność między wybranymi zmiennymi a stosowaniem metody Baby Led 

Weaning. Na podstawie przeprowadzonego testu (p=0,0294) stwierdzono istotne zależności 

między liczbą porodów a stosowaniem metody oraz między miejscem zamieszkania oraz 

stosowaniem metody BLW (p<0,0001). Wieloródki istotnie rzadziej stosują tę metodę niż 

pierwiastki. Osoby mieszkające na wsi istotnie częściej nie znały tej metody niż osoby 

mieszkające w miastach. 

 

DYSKUSJA 

Pierwszy rok życia dziecka jest dla rodziców szczególnym okresem. Oprócz obowiązków 

wynikających z opieki nad dzieckiem, dużym wyzwaniem staje się żywienie dziecka                             

i wprowadzanie go w świat nowych smaków i potraw. Rodzice mają świadomość, że przekłada 

się to na późniejsze wybory żywieniowe dziecka. Dietetyka jest częścią nauk medycznych i nauk 

o zdrowiu, zatem wymaga się, aby skrupulatnie aktualizować zalecenia i dostosowywać je do 

aktualnych doniesień naukowych. W autorskim badaniu wiedza rodziców została zbadana w 

odniesieniu do wieku matki, miejsca zamieszkania oraz liczby porodów. Istnieją przesłanki 

literaturowe, iż te czynniki mają wpływ na wybory i zachowania matek w kontekście karmienia 

w pierwszym półroczu życia i rozszerzania diety dziecka.  
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Badania własne ukazują, że zgodność rozszerzania diety dziecka w stosunku do 

aktualnego schematu różni się w odniesieniu do poszczególnych produktów, jednakże prawie 

połowa badanych kobiet (48%) deklarowała znajomość schematu. Nieco odmienne wyniki 

uzyskali Funkowicz M. i wsp. w przeprowadzonych przez nich badaniach, znajomością schematu 

wykazało się 61% badanych, 33% nie znało szczegółów, a 6% nie miało pojęcia o istnieniu 

schematu [10]. Zupełnie odmienną sytuację świadomości rodziców ukazują badania Stolarczyk 

A. i wsp., z których wynika, iż schemat rozszerzania żywienia niemowląt zna tylko 7% 

badanych, a 49% nie wie o nim nic [11]. W ogólnopolskim badaniu, które zostało opublikowane 

w 2017r. przeprowadzone przez Weker H. i wsp. ukazali, że tylko 30,2% rodziców rozpoczęło 

rozszerzanie diety dziecka w czasie rekomendowanym przez ekspertów, natomiast aż 61,1% 

rozpoczęło ten proces przed rozpoczęciem przez dziecko 5 miesiąca życia [12]. W wynikach 

przytoczonego badania podkreślono fakt, że czas wprowadzania produktów oraz ich dobór 

znacząco różniły się od zaleceń ekspertów w dziedzinie żywienia dzieci. Zauważono również, że 

sposób żywienia ma związek z uwarunkowaniami środowiskowymi. Zaakcentowano konieczność 

edukacji rodziców [12]. Duże rozbieżności pomiędzy proponowanymi modelami żywieniowymi 

a sposobem żywienia dzieci zauważono w badaniu PITNUTS, w którym spożycie przez dzieci 

energii, białka, sodu czy sacharozy odbiegało od ustalonych norm [13]. Badania przeprowadzone 

przez Malczyk E. i wsp. podkreślają niską zgodność wprowadzania produktów uzupełniających 

w stosunku do schematu oraz brak zależności pomiędzy ogólną zgodnością rozszerzania diety 

w odniesieniu do aktualnych wytycznych a takimi czynnikami, jak wiek czy miejsce 

zamieszkania [14].  

Autorskie badanie ukazuje, że karmienie piersią po urodzeniu było zależne od wieku 

respondentek (najczęściej - 45%, w porównaniu do innych grup karmiły kobiety w wieku                 

26-30 lat). Inny obraz karmienia piersią został przedstawiony u Gajewskiej D. i wsp., gdzie tylko 

21% karmiło wyłącznie piersią przez pierwsze półrocze. Kobietami, które najdłużej karmiły 

piersią były badane w wieku powyżej 35 lat [15]. Badania Żukowskiej M. i wsp. ukazują, że po   

6 miesiącu życia karmienie piersią kontynuowało już tylko 35% matek, a rozszerzanie diety 

rozpoczynano średnio w 5 miesiącu życia dziecka [16]. Podobne wyniki uzyskali                      

Weker H. i wsp. - karmienie piersią w pierwszym półroczu życia deklarowało 54,1% matek, 

a powyżej 6 miesiąca życia tylko 39,4 % [12]. Malczyk E. i wsp. zauważyli, że wyłączne 

karmienie piersią przez pierwsze 6 miesięcy było deklarowane głównie u kobiet powyżej                    
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26 roku życia [14]. Badania Królak-Olejnik B. i wsp. ukazują, że w 6 miesiącu życia dziecka 

tylko 38% kobiet kontynuowało karmienie piersią, a 55% zaprzestało karmienia pod koniec 

3 miesiąca życia [17]. W raporcie Iwanowicz-Palus i wsp. tylko 41,9% ankietowanych kobiet 

zadeklarowało karmienie piersią po porodzie, a znamiennie częściej karmiły piersią kobiety 

najmłodsze wśród wszystkich badanych. Co czwarta badania kobieta karmiła swoje dziecko 

minimum 6 miesięcy [18]. W raporcie z badań Centrum Nauki o Laktacji podkreślono, że aż 75% 

kobiet po porodzie doświadczało problemów laktacyjnych, z którymi mamy nie zawsze same 

potrafiły sobie pomóc. Zaakcentowano, że istnieje potrzeba obowiązkowych szkoleń 

aktualizacyjnych personelu szpitalnego, co mogłoby się przełożyć na efektywniejszą pomoc 

kobietom doświadczającym trudności w karmieniu piersią [19].  

Na wybory żywieniowe niewątpliwie duży wpływ na źródło informacji dotyczący 

żywienia dzieci. Respondentki najchętniej korzystały z fachowej literatury i Internetu. Analiza 

wykazała zależność między wyborem źródła, a miejscem zamieszkania, co może wiązać się                   

z lepszym dostępem oraz umiejętnością wyszukiwania rzetelnych informacji. Podobne wyniki 

otrzymała Funkowicz M. i wsp., w których kobiety deklarowały korzystanie głównie z literatury 

82% i pomocy rodziny 21% [10].
 

 
Dopajanie dziecka powinno zacząć się po 6. Miesiącu życia, a podanie soku najlepiej po 

12 miesiącu. Żukowska- Rubik M. i wsp. zaznaczają w swoich wynikach, że dopajanie zgodnie z 

zaleceniami ekspertów występowało tylko u 15,3% u badanych kobiet [16], a u Mierzwińskiej U. 

i wsp. aż 50% kobiet podało sok za wcześnie [20]. Podanie mleka powinno odbyć się po 

ukończeniu przez dziecko 12. miesiąca życia, a jajka po 6. miesiącu. Badane kobiety mieszkające 

w dużych miejscowościach wyróżniały się bardzo dobrym poziomem wiedzy w tym temacie 

wprowadzania mleka (85%) i jajka (80%). U Mierzwińskiej U. i wsp. 39% kobiet wprowadziło 

jajko zgodnie z rekomendacjami, a produkty mleczne ogółem 60,1% respondentek wprowadziło 

między 7- 12 miesiącem życia, co nie pokrywa się w pełni z zaleceniami ekspertów [20]. 

Główną obawą rodziców, którzy chcieliby stosować alternatywną metodę Baby Led 

Weaning jest niedostarczenie dziecku odpowiedniej ilości kalorii oraz żelaza. Wiele kontrowersji 

występuje również wokół ryzyka zadławienia się dziecka. Dogan E. i wsp. w swoim 

randomizowanym badaniu dowiedli, że nie ma różnicy w spożyciu żelaza między grupą dzieci 

karmionych łyżeczką, a stosującą metodę BLW. Również incydenty dławienia zgłaszane w 

regularnych raportach nie różniły się istotnie między grupami [21]. D’ Auria E. i wsp. uzyskali 
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podobne wyniki, akcentując, iż spożycie energii nie różni się w obu grupach, co ma wpływ na 

brak spowolnienia tempa wzrostu. Jednocześnie zauważono, że matki stosujące metodę BLW to 

kobiety, które posiadały dużą wiedzę na temat karmienia dziecka [7]. Fitria Utami A. i wsp. 

również dowiedli, iż parametry hematologiczne, poziom żelaza oraz tempo wzrostu nie różni się 

u dzieci karmionych metodą BLW (lub odmianą BLISS) w stosunku do dzieci karmionych 

tradycyjnie łyżeczką [8]. 

Badania własne pokazały, że czynnikiem, który często wpływa na poziom wiedzy kobiety 

jest miejsce zamieszkania, rzadziej wiek. Być może jest to wynik różnicy w mentalności                         

i świadomości ludzi w zależności od miejsca zamieszkania. Co ważniejsze, być może 

miejscowości o większej liczbie mieszkańców oferują więcej grup wsparcia dla matek, 

warsztatów, zajęć bądź dostęp do rzetelnej wiedzy jest łatwiejszy. Kobiety, które korzystały                     

z fachowej literatury czy Internetu częściej podejmowały wybory żywieniowe zgodne                                 

z rekomendacjami, niż matki, które uzyskały wiedzę od rodziców czy znajomych. Może to mieć 

związek z mocno zakorzenionymi w mentalności mitami na temat żywienia dziecka. 

 

WNIOSKI 

1. Źródłami wiedzy, z których kobiety najchętniej czerpią wiedzę na temat żywienia dzieci 

są Internet i fachowa literatura. 

2. Karmienie piersią było zależne od wieku. Osoby w wieku ponad 36 lat istotnie rzadziej 

karmią piersią niż pozostałe osoby. 

3. Poziom wiedzy kobiet na temat czasu wprowadzania produktów uzupełniających był 

różny w stosunku do poszczególnych produktów. Kobiety mieszkające w dużych 

miastach częściej niż pozostałe badane miały dobry poziom wiedzy. 

4. Wieloródki znamiennie dłużej niż pozostałe kobiety karmiły piersią. 

5. Metoda Baby Led Weaning, choć nie jest wymieniana w rekomendacjach jako sposób 

rozszerzania diety, cieszy się dużym uznaniem wśród kobiet mieszkających w dużych 

miastach. 
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WSTĘP 

Choroba Leśniowskiego-Crohna jest nieswoistą chorobą zapalną jelit o nieznanej 

etiologii. To przewlekłe schorzenie może dotykać każdego odcinka przewodu pokarmowego                 

(od jamy ustnej do odbytu, stosunkowo często choroba nie atakuje odbytnicy) [1, 2, 3]. 

Choroba Leśniowskiego-Crohna wraz z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego należy 

do najczęstszych chorób zapalnych jelit. Choroba Leśniowskiego-Crohna nie jest jednak 

ograniczona do jelita grubego. Obie choroby cechują się występowaniem po sobie okresów 

zaostrzeń i remisji. Dodatkowo choroby te długotrwające predysponują do wystąpienia 

nowotworu złośliwego (prawdopodobieństwo wynosi 20% po 30 latach od rozpoznania choroby) 

[2]. 

Historia choroby sięga 1769r., kiedy to została ona opisana przez Giovanniego Battistę 

Morgagniego. W 1904r. Antoni Leśniowski stworzył dokładniejszy opis schorzenia,  

a w 1931r. Burrill Bernard Crohn wraz ze współpracownikami wydał artykuł, którego ostateczny 

tytuł brzmiał „Odcinkowe zapalenie jelita cienkiego” [3]. 

 

Epidemiologia 

Choroba Leśniowskiego-Crohna to poważny i coraz większy problem zdrowotny, 

występujący głównie w krajach rozwiniętych (Europa Zachodnia i Ameryka Północna) [4]. 

Zarówno najczęstsza zapadalność, jak i najczęstsze występowanie nieswoistych chorób 

zapalnych jelit przypada na Europę, najniższa zaś na Afrykę i Azję [3]. 
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qPierwsze objawy choroby mogą wystąpić w każdym wieku, jednak najwięcej zachorowań 

występuje między 20 a 30 rokiem życia, częściej u rasy białej. Część źródeł podaje,  

iż w zachorowalności występuje niewielka przewaga płci żeńskiej, jednak różnica ta nie jest 

istotna [3]. 

 

Etiologia i patogeneza 

Do końca XX wieku uważano, że nieswoiste choroby zapalne jelit, takie jak choroba 

Leśniowskiego-Crohna należą do chorób autoimmunologicznych, a ich przyczyną  

jest nadmierna odpowiedź nabyta układu odpornościowego z udziałem limfocytów 

pomocniczych Th1. Na początku XXI wieku olbrzymi postęp wiedzy zmienił ten pogląd  

i wyznaczył kierunek dalszych badań nad patogenezą chorób zapalnych jelit [5]. 

Etiologia choroby Leśniowskiego-Crohna jest bardzo złożona. Składa się na nią wiele 

czynników i nadal nie jest do końca poznana. Czynniki etiopatogenetyczne to między innymi 

mutacje genetyczne, zaburzenia immunologiczne, oraz środowisko [6]. 

W chorobie Leśniowskiego i Crohna udział bakterii jelitowych wydaje się być 

kluczowym elementem mającym wpływ na zapoczątkowanie i rozwój objawów. Jedną  

z przesłanek potwierdzających tę tezę jest fakt, iż zmiany zapalne lokalizują się najczęściej  

w końcowym odcinku jelita krętego oraz w okrężnicy. Właśnie w tych miejscach występuje 

największa koncentracja bakterii jelitowych. Większość autorów twierdzi, że błona śluzowa jelit 

ulega uszkodzeniu przez zaburzoną odpowiedź immunologiczną, spowodowaną przez kontakt                

z komensalnymi bakteriami jelitowymi u osób podatnych genetycznie [6]. 

Czynnik genetyczny także może mieć znaczenie w etiologii choroby. Stwierdzono,  

że mutacja genu NOD2 (nucleotideoligomerizationdomain) zwanego też CARD15 

(caspaserecruitmentdomain family), białko odpowiedzialne za działanie układu 

odpornościowego, istotnie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia choroby.  

Wykazano, że mutacja dwóch alleli tego genu zwiększa ryzyko zachorowania na chorobę 

Leśniowskiego-Crohna aż 20-40 krotnie [1, 7]. 

Do wywołania choroby przyczyniają się również czynniki środowiskowe, takie jak 

niewłaściwa dieta (spożywanie zbyt dużej ilości tłuszczów nasyconych, cukrów prostych  

i zbyt mała podaż błonnika pokarmowego). Niekorzystnie wpływa również palenie papierosów, 
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przebywanie w zanieczyszczonym środowisku oraz szkodliwe działanie wolnych rodników 

tlenowych [8]. 

 

Objawy choroby Leśniowskiego- Crohna 

Choroba Leśniowskiego-Crohna to problem przewlekły i nadal nieuleczalny, niosący  

za sobą szereg negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Pacjenci muszą stale zmagać się  

z męczącymi okresami zaostrzeń i częściowej lub całkowitej remisji. Występujące objawy 

kliniczne negatywnie wpływają na całokształt zdrowia pacjenta, powodując istotny spadek 

jakości życia niemal na każdej jego płaszczyźnie [9]. 

Najczęstsze i najbardziej charakterystyczne objawy choroby dotyczą przewodu 

pokarmowego. Proces zapalny w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna może dotykać 

każdego odcinka przewodu pokarmowego. Spowodowane chorobą zaburzenie funkcji tego 

układu powoduje oprócz dolegliwości bólowych wiele innych powikłań, takich jak  

na przykład spadek masy ciała. Dodatkowo choroba niesie za sobą szereg symptomów 

pozajelitowych. Są to między innymi zmiany skórne, problemy ze stawami i opóźnienie 

wzrastania [10]. 

Na występowanie choroby Leśniowskiego i Crohna w szczególności mogą wskazywać 

objawy takie jak bóle brzucha, najczęściej w prawym dolnym kwadrancie. Często występuje 

również niedożywienie, niedokrwistość, cechy stanu zapalnego (stany podgorączkowe  

i gorączka), utrata masy ciała spowodowana niedostatecznym odżywieniem lub zespołem 

upośledzonego wchłaniania. Biegunka jest również częstym objawem choroby, jednak domieszka 

krwi występuje rzadziej, chociaż możliwe są smoliste stolce. Spożywanie pokarmów może 

powodować nasilenie objawów. U chorych często występują brak łaknienia, nudności oraz 

wymioty [11]. 

Niewłaściwe odżywianie i wchłanianie substancji odżywczych spowodowane chorobą 

oraz występujące krwawienia mogą powodować niedobory minerałów, awitaminozy oraz 

niedokrwistość, co przyczynia się do zaburzenia funkcjonowania całego organizmu  

i wystąpienia między innymi osteopenii, osteoporozy, zaniku mięśni, zaburzeń smaku  

i widzenia. Z powodu niedoboru białka mogą też wystąpić obrzęki, osłabienie układu 

odpornościowego i spowolnienie gojenia się ran [11]. 
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Obraz kliniczny różni się w zależności od miejsca występowania zmian chorobowych.  

U części chorych z zajętym końcowym odcinkiem przewodu pokarmowego wyczuwalny może 

być guz w prawym dolnym kwadrancie brzucha. Jeżeli zaś choroba zlokalizowana jest  

w okolicy odbytu, mogą występować tam przetoki, ropnie, owrzodzenia i szczeliny. Zmiany  

i owrzodzenia jamy ustnej, afty przewlekłe nawracające, oraz zmiany na dziąsłach mogą pojawić 

się, gdy choroba atakuje początkowy odcinek przewodu pokarmowego. Wymioty są 

charakterystycznym objawem lokalizacji schorzenia w żołądku [12]. 

U wielu chorych występują również objawy pozajelitowe. Najczęściej są to obwodowe 

stany zapalne stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, rumień guzowaty oraz 

zmiany okołoodbytnicze. Część z  nich, jak np. bóle stawów i rumień guzowaty może być 

jednym z pierwszych symptomów choroby zapalnej jelit. W przebiegu choroby Leśniowskiego                

i Crohna mogą występować też problemy skórne, takie jak zgorzelinowe zapalenie skóry, 

piodermia zgorzelinowa, zespół Sweeta, aftowe zapalenia jamy ustnej oraz łuszczyca pospolita 

[10]. 

 

Rozpoznanie 

Choroba Leśniowskiego i Crohna nie jest łatwa do zdiagnozowania. Badanie fizykalne 

pozwala wykryć niektóre z charakterystycznych objawów takich jak drażliwość dolnej części 

brzucha, czy też występowanie przetok okołoodbytniczych, jednak nie jest ono w stanie 

całkowicie potwierdzić lub wykluczyć występowania choroby. 

Trudności w rozpoznaniu są  związanie między innymi z rozległością choroby, ponieważ 

może ona dotykać każdego odcinka przewodu pokarmowego, od jamy ustnej do odbytu [11, 13]. 

Obecnie w procesie diagnozy stosuje się różne metody: 

- endoskopowe 

- radiologiczne 

- histologiczne 

- laboratoryjne. 

 

Badania endoskopowe, takie jak ileokolonoskopia to najbardziej podstawowe metody 

wykrywania choroby Leśniowskiego i Crohna. Pozwalają one na wykrycie wczesnych zmian 

chorobowych (np. owrzodzeń błony śluzowej jelit) oraz pobranie wycinków do badań 
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histopatologicznych. Inne badania endoskopowe- gastroskopia, rektoskopia, endoskopia 

kapsułkowa oraz enteroskopia mogą być pomocne w wykryciu schorzenia w różnych odcinkach 

przewodu pokarmowego [13]. 

Badania endoskopowe pozwalają nie tylko ocenić stopień i rozległość zmian podczas 

choroby Leśniowskiego i Crohna, ale i zróżnicować tę chorobę z wrzodziejącym zapaleniem 

jelita grubego. W ocenie makroskopowej typową cechą choroby Leśniowskiego-Crohna jest brak 

ciągłości zmian zapalnych w jelitach. Charakterystyczne jest występowanie zmian chorobowych   

i odcinków całkowicie zdrowej śluzówki [3, 13]. 

Warto dodać, że u chorych z rozpoznaną chorobą Leśniowskiego-Crohna występuje 

większe ryzyko wystąpienia nowotworów jelit. Z tego powodu objęcie ich regularnym nadzorem 

endoskopowym jest powszechnie akceptowane i pomocne we wczesnym wykryciu dysplazji                  

i raka jelita grubego [14]. 

Badania radiologiczne z użyciem kontrastu pozwalają na wykrycie bardziej 

charakterystycznych i zaawansowanych zmian chorobowych w jelitach takich jak przetoki, 

głębokie owrzodzenia, czy też zwężenia. Popularnym, choć obecnie mało skutecznym badaniem 

radiologicznym jest wykonanie pasażu jelitowego z użyciem kontrastu barytowego. Badanie to 

pozwala na zlokalizowanie i ocenę zmian w obrębie dwunastnicy. Badania radiologiczne              

z użyciem kontrastu nie są jednak złotym standardem w diagnostyce choroby Leśniowskiego-

Crohna i z czasem mają coraz mniejsze znaczenie [1, 14]. 

Ultrasonografia to tania, efektywna i bezpieczna metoda obrazowania. W ostatnich latach 

aparaty USG stały się coraz dokładniejsze, a obraz przez nie przekazywany bardziej wyraźny. 

Badanie USG (Ultrasonograficzne) to pierwszy krok w wykrywaniu ostrych i przewlekłych 

schorzeń dotyczących jamy brzusznej. Pozwala ono na wykrycie zgrubień i usztywnień  

na ścianach jelita, występowania wolnego płynu, czy też powiększonych węzłów chłonnych. 

Dużą przewagą badania ultrasonograficznego nad konwencjonalnymi badaniami radiologicznymi 

jest możliwość wykrycia zmian poza ścianą przewodu pokarmowego  

(np. ropni i przetok). Badanie to przeprowadzone przez doświadczoną osobę pozwala  

nie tylko wykryć objawy choroby Leśniowskiego-Crohna, ale i monitorować skutki zastosowanej 

terapii i przeprowadzonych zabiegów [1, 14]. 
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Badanie histopatologiczne polega na przebadaniu mikroskopowym wycinków jelita 

pobranych w trakcie kolonoskopii, czy też gastroskopii. Często jednak próbki są zbyt małe lub 

pobrane zbyt płytko, by potwierdzić jednoznacznie występowanie choroby Leśniowskiego 

i Crohna. Wykrycie jej zazwyczaj możliwe jest dopiero po pobraniu i zbadaniu całego preparatu 

podczas zabiegu operacyjnego [3, 13]. 

Badania laboratoryjne pozwalają na wykrycie aktywności białka C- reaktywnego (CRP). 

Białko to jest bardzo istotne dla określenia fazy aktywności zapalenia oraz dla monitorowania 

skuteczności leczenia, ponieważ jego wskaźnik na początku etapu zaostrzenia choroby 

Leśniowskiego i Crohna jest wysoki i w miarę odpowiednio stosowanej terapii stopniowo maleje. 

Warto dodać, że białko CRP jest przydatne również podczas różnicowania choroby 

Leśniowskiego-Crohna z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, ponieważ w przypadku 

drugiej jednostki chorobowej wzrost wartości tego białka praktycznie nie występuje. Według 

najnowszych doniesień może to być związane z poliformizmem białka C-reaktywnego [3, 13]. 

Kolejnym ważnym markerem podczas diagnozy choroby Leśniowskiego-Crohna 

są przeciwciała ASCA (przeciwciała przeciwko Saccharomycescerevisiae), łącznie  

z przeciwciałami ANCA (przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów). Podczas 

występowania choroby Leśniowskiego-Crohna przeciwciała ASCA, oznaczone zarówno  

w klasie IgA (Immunoglobuliny A) i IgG (Immunoglobuliny G) będą obecne, natomiast marker 

przeciwciał ANCA będzie ujemny. Odwrotny układ zaś może sugerować występowanie 

wrzodziejącego zapalenia jelita grubego [3]. 

Powyżej omówione przeciwciała są przydatne podczas wykrywania choroby 

Leśniowskiego-Crohna, jednak nie uznaje się stawiania diagnozy wyłącznie w oparciu o nie [3]. 

Markery obecne w kale, takie jak kalprotektyna, laktoferyna, lizozym, elastaza 

i mieloperoksydaza mogą być pomocne w rozpoznaniu stanu zapalnego w obrębie jelit [3]. 

 

Różnicowanie 

Wśród nieswoistych chorób zapalnych jelit wyróżniamy dwie główne jednostki 

chorobowe- wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz chorobę Leśniowskiego-Crohna. Jednak 

należy pamiętać, że istnieje wiele innych chorób dających podobne objawy kliniczne, dlatego, by 

opracować plan leczenia, należy odpowiednio rozróżnić dane schorzenie [10]. 
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Różnicowanie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego z chorobą Leśniowskiego-Crohna 

nie jest prostym zadaniem. Obie choroby dają objawy skoncentrowane w przewodzie 

pokarmowym i często mogą dotyczyć tych samych jego odcinków [10, 15]. 

W procesie różnicowania nieswoistych chorób zapalnych jelit, należy najpierw wykluczyć 

możliwość występowania nowotworów. Rak okrężnicy może przypominać chorobę 

Leśniowskiego-Crohna, jeśli powoduje zwężenie jelita. Jeżeli istnieje podejrzenie nowotworu, 

należy szczególnie szybko interweniować. Bardzo ważne jest określenie charakteru stwierdzonej 

zmiany, nie wykluczając chirurgicznego jej usunięcia [10]. 

 

Leczenie 

Całkowite wyleczenie choroby Leśniowskiego i Crohna jest obecnie niestety niemożliwe. 

Pomimo całkowitego wyleczenia zmian zapalnych w danym odcinku przewodu pokarmowego, 

choroba nawraca w innym. Stosowanie różnych metod leczenia może być jednak pomocne, by 

poprawić jakość życia pacjentów, maksymalnie wydłużyć okres remisji i ograniczyć możliwość 

wystąpienia powikłań choroby [16]. 

Wybór odpowiedniej metody leczenia jest bardzo ważny. Wpływają na niego między 

innymi takie czynniki jak aktywność choroby, czy też jej lokalizacja i rozległość. Zdarzają się 

przypadki, gdy istnieje możliwość utrzymania stałej remisji bez leczenia farmakologicznego. 

Wtedy ze względu na możliwe działania niepożądane i koszty leczenia można rozważyć jego 

przerwanie. 

W każdym przypadku bardzo ważne jest przestrzeganie zaleceń i profilaktyki. Pacjent 

powinien zaprzestać palenia papierosów (jeśli pali), unikać nadmiernego stresu i wszelkich 

infekcji. By zapobiegać infekcjom powinien przestrzegać prozdrowotnych nawyków, takich jak 

częste mycie rąk oraz unikać bezpośredniego kontaktu z ludźmi chorymi. Istotnym elementem 

podczas nawrotów choroby Leśniowskiego-Crohna jest stałe uzupełnianie niedoborów wody, 

pokarmu, elektrolitów i witamin [16]. 

Warto dodać, że nieswoiste choroby zapalne jelit, takie jak choroba Leśniowskiego  

i Crohna istotnie zwiększają ryzyko wystąpienia raka jelita grubego. W szczególności dotyczy to 

osób, które zaczęły chorować w młodym wieku, pacjentów z długim stażem chorobowym oraz 

pacjentów ze znacznym naciekiem zapalnym na jelicie grubym. Najczęstszą przyczyną zgonów 

w chorobie Leśniowskiego-Crohna jest właśnie rak jelita grubego. Współistniejące stwardniające 
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zapalenie dróg żółciowych również w dużym stopniu zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów 

[17]. 

By zapobiegać wystąpieniu raka stosuje się badania endoskopowe, których celem jest 

wczesne wykrycie dysplazji. Ważne jest również szybkie i kontrolowane leczenie stanów 

zapalnych jelit, które długo utrzymując się predysponują do wystąpienia raka. 

W prewencji nowotworów u osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna stosuje się również 

leki, takie jak mesalazyna. Mesalazyna nie tylko zmniejsza proces zapalny. Działa ona również  

na poziomie molekularnym, ma właściwości przeciwbakteryjne, hamuje cyklooksydazy-2, działa 

antyoksydacyjnie przez zmiatanie wolnych rodników tlenowych, wspomaga też gojenie się błony 

śluzowej jelit. 

Strategia użycia leków chemioprewencyjnych, takich jak mesalazyna musi być 

dostosowane indywidualnie do potrzeb pacjenta od samego początku leczenia [17]. 

 

Leczenie żywieniowe 

Sprecyzowane leczenie żywieniowe pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna  

ma na celu uzupełnienie niedoborów składników odżywczych, które powstają podczas trwania 

choroby (przez występujące biegunki, wymioty, krwawienia). Ważne jest też, by zwrócić uwagę 

pacjenta na produkty żywnościowe, które mogą nasilać objawy choroby [8]. 

Standardy żywienia klinicznego dla pacjentów z nieswoistą chorobą zapalną jelit zostały 

sprecyzowane w 2006r. przez ESPEN (The European Society for Clinical Nutrition and 

Metabolism). 

Na początku wprowadzania leczenia żywieniowego należy zaplanować 

zindywidualizowaną dietę, adekwatną do potrzeb i stanu pacjenta. Pacjenci wymagający 

szybkich interwencji, czyli pacjenci niedożywieni są zaliczani do pacjentów, u których należy 

zastosować żywienie dojelitowe, niewykluczone jest w tym przypadku użycie zgłębnika. 

Żywienie dojelitowe jest szczególnie skuteczne podczas leczenia ostrej fazy choroby 

Leśniowskiego i Crohna, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych [8]. 

W przypadku pacjentów z bezobjawowym przebiegiem choroby oraz pacjentów  

w okresie remisji, warto stosować się do zaleceń dietetycznych takich jak: 

- dieta lekkostrawna, 

- dieta ubogo tłuszczowa (do 40g tłuszczu na dobę), 
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- ograniczenie ilości błonnika pokarmowego, 

- zwiększenie podaży białka (80-120g na dobę), 

- odpowiednia podaż składników mineralnych i witamin. 

 

Podczas przygotowywania posiłków należy uwzględnić odpowiednie metody obróbki 

kulinarnej (np. gotowanie na parze i pieczenie). W niektórych przypadkach konieczne jest 

również wyeliminowanie z diety substancji takich jak fruktoza, laktoza, sorbitol i włókna 

kolagenowe [8]. 

 

Leczenie farmakologiczne 

Terapię farmakologiczną choroby Leśniowskiego- Crohna możemy podzielić  

na leczenie przeciwzapalne, biologiczne, immunosupresyjne, objawowe oraz terapię 

antybiotykami. 

 

 Leczenie przeciwzapalne 

W leczeniu przeciwzapalnym stosujemy glikokortykosteroidy oraz aminosalicylany. 

Aminosalicylany stosuje się zarówno w celu wywołania oraz jak najdłuższego podtrzymania 

remisji choroby. Można je stosować doustnie (suldasalazyna i mesalazyna) i doodbytniczo 

(mesalazyna).  Glikokortykosteroidy, takie jak prednizon, hydrokortyzon i metylorednizolon 

mają indukować remisję choroby. Jednak przewlekłe ich stosowanie może prowadzić  

do wystąpienia szeregu działań niepożądanych. Właśnie dlatego, podczas terapii z ich użyciem 

należy dążyć do remisji, a następnie redukować lub zaprzestać używania glikokortykosteroidów. 

Niestety część chorych u których wystąpiła sterydozależność wymaga stałego podawania tych 

leków [3, 16]. 

 

 Leczenie biologiczne 

Leki biologiczne takie jak infliksymab, adalimumab, wedolizumab i ustekinumab tworzą 

stosunkowo nową grupę terapeutyczną dla osób chorych na chorobę Leśniowskiego i Crohna. Ich 

działanie polega między innymi na ograniczaniu procesu zapalnego w jelitach. Niektóre  

z nich cechują się dobrą odpowiedzią na leczenie czy też wysokim bezpieczeństwem podczas 

stosowania. Wykazano, że po terapii infliksymabem i adalimumabem, występuje mniejsza 
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częstość zaostrzeń oraz mniej powikłań wymagających interwencji chirurgicznej. Obecnie duży 

potencjał wykazuje ustekinumab, jest to ludzkie przeciwciało klasy IgG1 [18]. 

 

 Leczenie immunosupresyjne 

W trakcie leczenia immunosupresyjnego używa się analogów puryn oraz metotreksatu. 

Metotreksat może umożliwić zmniejszenie dawek glikokortykosteroidów, może on jednak 

wywołać działania niepożądane dotykające szpiku i wątroby, dlatego niezbędne jest stałe 

monitorowanie tych narządów. Analogi puryn podtrzymują remisję choroby [1]. 

 

 Leczenie objawowe 

Choroba Leśniowskiego i Crohna często daje objawy w postaci silnego bólu i ostrych 

biegunek. W celu zapewnienia możliwie wysokiego komfortu życia, pacjentom podaje się leki 

przeciwbólowe, takie jak metamizol i opioidy (np. tramadol)  oraz przeciwbiegunkowe,                 

np. difenoksylat i loperamid [11]. 

 

 Antybiotykoterapia 

Antybiotyki takie jak metronidazol i cyprofloksacynę stosuje się, gdy podczas terapii 

choroby wystąpią powikłania septyczne oraz w przypadku leczenia przetok okołoodbytniczych 

[1]. 

 

Leczenie chirurgiczne 

 Leczenie operacyjne choroby Leśniowskiego-Crohna z czasem staje się coraz rzadsze, 

dzięki stale rozwijającej się farmakologii. Pomimo tego u każdego pacjenta z tą jednostką 

chorobową należy liczyć się z możliwością jego wdrożenia, gdyż z obserwacji wynika,  

że niemal każdy pacjent dłużej chorujący, doświadczył przynajmniej jednej operacji 

chirurgicznej [3]. 

 Kwalifikacja do operacji w trybie nagłym, dotyczy pacjentów z objawami 

przedziurawienia okrężnicy, z masywnym krwotokiem jelitowym, z całkowitą niedrożnością 

wskutek zwężenia jelita cienkiego oraz z perforacją, z rozlanym zapaleniem otrzewnej [1]. 
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 Wskazania do operacji w trybie pilnym dotyczy osób, u których w ciągu 7-10 dni nie 

wystąpiła wyraźna poprawa, pomimo intensywnego leczenia ciężkiego rzutu rozległej choroby 

zlokalizowanej w okrężnicy [1]. 

 Przetoki, infekcyjne powikłania wewnątrzbrzuszne, zmiany okołoodbytowe, podejrzenie 

raka należą do wskazań wybiórczych i występują najczęściej. Warto zaznaczyć,  

że przetoki okołoodbytnicze występują u niemal wszystkich chorych. Powodują one ból, wycieki 

ropne, obrzęki i stany zapalne w okolicy odbytu. Leczenie przetok może polepszyć jakość życia 

pacjenta. Jest ono skojarzone, oprócz operacji potrzebna jest również odpowiednio prowadzona 

farmakoterapia choroby Leśniowskiego-Crohna [1]. 

  

Powikłania 

Jednym z najbardziej niebezpiecznych powikłań choroby Leśniowskiego-Crohna jest 

możliwość wystąpienia raka jelita grubego. Choroba ta sprzyja dysplazji tkanek  

i w konsekwencji jego rozwojowi. 

Bardzo charakterystyczne są przetoki okołoodbytnicze. Przetoki wewnętrzne mogą łączyć 

jelito cienkie z kątnicą. U chorych mogą również wystąpić liczne ropnie oraz zwężenie światła 

jelita . 

 Mogące wystąpić powikłania pozajelitowe obejmują kamicę żółciową i moczową oraz 

palce pałeczkowate [1]. 

 

Rola pielęgniarza w opiece nad pacjentem z chorobą Leśniowskiego-Crohna 

Postępowanie pielęgniarskie podczas opieki nad chorym z przewlekłymi chorobami 

układu pokarmowego skupia się na pomocy w znoszeniu występujących dolegliwości, 

wykonywaniu działań zapobiegawczych, wykonywaniu zleceń lekarza, edukacji chorego  

i jego rodziny jak radzić sobie z występującym schorzeniem, wykonywaniem regularnych 

pomiarów i obserwacji objawów. 

Istotnym czynnikiem modulującym postępowanie pielęgniarskie podczas opieki nad 

chorym z chorobą Leśniowskiego-Crohna jest stopień aktywności choroby. Pielęgniarz będzie 

miał inne zadania podczas opieki nad pacjentem w okresie zaostrzenia i remisji.  

Kolejnym czynnikiem zmieniającym działania pielęgniarskie podczas opieki nad 

pacjentem z chorobą Leśniowskiego-Crohna jest umiejscowienie choroby. Choroba może 
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dotykać każdego odcinka przewodu pokarmowego. Dodatkowo występujące powikłania poza 

przewodem pokarmowym są istotne dla wyboru i podjęcia odpowiednich działań. 

Gdy chory jest hospitalizowany, co najczęściej zdarza się podczas okresu zaostrzenia 

choroby, bardzo ważne jest zebranie odpowiedniego wywiadu skupionego na chorobie.  

Na początku należy zebrać informacje o stanie ogólnym pacjenta. Pielęgniarz powinien zmierzyć 

ciśnienie, tętno, liczbę oddechów, oraz temperaturę. Istotne jest zapytanie  

o nasilenie i lokalizację bólu, który jest najbardziej uciążliwym czynnikiem podczas choroby 

Leśniowskiego-Crohna. Do oceny bólu pielęgniarz może posłużyć się na przykład skalą VAS 

(Wizualna Skala Analogowa). Kolejnym istotnym działaniem jest sprawdzenie, czy  

u pacjenta występują zmiany skórne, które są powikłaniem pozajelitowym u chorych  

z choroba Leśniowskiego-Crohna. 

Pielęgniarz bierze również udział w całym procesie leczenia choroby Leśniowskiego-

Crohna. Podczas leczenia farmakologicznego pielęgniarz podaje odpowiednie dawki leków 

zleconych przez lekarza, obserwuje skuteczność prowadzonej farmakoterapii oraz zwraca uwagę 

na ewentualne działania niepożądane, łagodzi ich konsekwencje oraz jeśli to możliwe nie 

dopuszcza do ponownego ich wystąpienia. Zadaniem pielęgniarza jest również rzetelne 

przygotowanie pacjenta do samodzielnego stosowania zaleconych leków w domu. W sytuacji 

zagrożenia życia pielęgniarz może samodzielnie użyć leku ratującego życie [19]. 

 Rola pielęgniarza jest istotna podczas leczenia chirurgicznego i podczas przygotowania 

do planowanych zabiegów (kolonoskopia, endoskopia) pacjentów z chorobą Leśniowskiego-

Crohna. Pielęgniarz ocenia stan zdrowia pacjenta przed planowanym zabiegiem, przygotowuje 

chorego psychicznie oraz fizycznie, objaśnia choremu na czym będzie polegał zabieg lub badanie 

oraz uzyskuje zgodę pacjenta na dany zabieg.  

Następnym zadaniem pielęgniarza jest prawidłowa opieka i instruowanie pacjenta po 

wykonanym zabiegu. 

Monitorowanie stanu odżywiania i leczenie dietetyczne pacjenta to kolejne zadanie 

pielęgniarza podczas opieki nad chorym. Istotnym problemem pacjentów z chorobą 

Leśniowskiego-Crohna podczas fazy zaostrzenia choroby jest problem niedożywienia, który 

może wystąpić z powodu silnego bólu i braku apetytu. Pielęgniarz powinien zapytać pacjenta                  

o ilość wypróżnień, oraz o ich charakter (konsystencja stolca, oraz domieszka krwi).                        
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Jeśli występuje podejrzenie niedożywienia pacjenta, należy włączyć leczenie żywieniowe 

pozajelitowe, lub dojelitowe. 

Edukacja chorego na temat jego choroby jest kolejnym ważnym elementem pracy 

pielęgniarza. Pacjent musi zrozumieć swoją chorobę oraz wiedzieć jak unikać okresów zaostrzeń. 

Ogromne znaczenie ma uświadomienie pacjentowi jak ważne jest regularne przyjmowanie 

zleconych leków oraz odpowiednia dieta. Pielęgniarz powinien udostępnić choremu odpowiednie 

ulotki i broszury dotyczące jego schorzenia oraz służyć pomocą, gdy pacjent zadaje pytania lub 

czegoś nie rozumie. Istotne jest by przekazywana wiedza była poparta dowodami oraz łatwa do 

zrozumienia i zapamiętania [19]. 

 

CEL PRACY 

1. Sformułowanie diagnoz pielęgniarskich w opiece nad pacjentem z chorobą 

Leśniowskiego-Crohna. 

2. Ustalenie planu opieki nad pacjentem z chorobą Leśniowskiego-Crohna. 

3. Przybliżenie specyficznej roli pielęgniarza w opiece nad pacjentem z chorobą 

Leśniowskiego-Crohna. 

 

MATERIAŁ I METODY 

Badaniem objęto 38 letniego pacjenta Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  

w Białymstoku. U pacjenta w 2009r. wykryto chorobę Leśniowskiego-Crohna. 

Metoda badawcza wykorzystana do stworzenia pracy to metoda indywidualnego 

przypadku. Metoda ta pozwala na stworzenie dokładnego opisu pacjenta oraz zbadanie jego 

potrzeb i objęcie go całościową opieką terapeutyczną. Do postawienia diagnozy pielęgniarskiej                  

i stworzenia holistycznego modelu opieki, obejmującego cel, działanie oraz opis skuteczności 

zrealizowanych działań posłużono się procesem pielęgnowania.  

Do zgromadzenia danych o stanie zdrowia pacjenta posłużono się metodami, takimi jak 

wywiad pielęgniarski oraz obserwacja pacjenta. Dodatkowo sprawdzone zostały dokumenty 

dotyczące hospitalizacji pacjenta takie historia choroby i proces pielęgnowania oraz wyniki 

badań diagnostycznych. Zmierzone zostały podstawowe parametry życiowe: liczba oddechów, 

temperatura ciała, ciśnienie tętnicze krwi, tętno. W tym przypadku bardzo ważnym elementem 
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okazały się dane zebrane przez pielęgniarki oraz lekarzy, skrupulatnie zapisywane podczas 

całego okresu hospitalizacji pacjenta.  

Aby zbadać stan odżywienia pacjenta posłużono się Subiektywną Globalną Oceną Stanu 

Odżywienia SGA (subjectiveglobalassesment), w skład SGA wchodzi wywiad oraz badanie 

fizykalne.  Na podstawie prawidłowo wypełnionego arkusza SGA można stwierdzić aktualny 

stan odżywienia chorego oraz ustalić ryzyko niedożywienia. 

Istotnym elementem oceny stanu odżywienia było zebranie parametrów takich jak wzrost 

i waga pacjenta. Dane te pozwoliły na obliczenie Wskaźnika Masy Ciała BMI (Body Mass 

Index). Wskaźnik ten pozwala na określenie czy pacjent ma niedowagę, masę prawidłową lub 

nadwagę. Współczynnik określa się przez podzielenie masy ciała w kilogramach przez kwadrat 

wysokości podanej w metrach.  

Ostatnim elementem kontroli stanu odżywienia chorego był wywiad przeprowadzony                

z samym chorym oraz jego rodziną. Wywiad dotyczył jakości i sposobu odżywiania się pacjenta 

w domu. 

Do oceny nasilenia bólu podczas hospitalizacji pacjenta posłużono się skalą VAS. Sposób 

ten polega na określeniu siły bólu za pomocą linijki z podziałką od 0 do 10, gdzie                                 

0 to całkowity brak odczuwania dyskomfortu, a 10 to najsilniejszy ból jaki pacjent może sobie 

wyobrazić. Aby zbadać subiektywną siłę bólu pacjent zostaje zaznajomiony ze skalą VAS  

a następnie wskazuje odpowiednią liczbę na linijce. Inne cechy bólu takie jak jego charakter,  

lokalizacja, miejsce promieniowania zostały określone po przeprowadzonym wywiadzie  

z chorym. Wywiad dotyczący bólu pozwolił również wyłonić czynniki nasilające ból, okres  

w jakim ból występował oraz subiektywną ocenę skuteczności stosowanej terapii 

przeciwbólowej. 

Proces pielęgnowania posłużył do oceny stanu pacjenta oraz pomógł w zaplanowaniu, 

realizacji oraz ostatecznie ocenie  działań pielęgniarskich na rzecz poprawy zdrowia  

i samopoczucia pacjenta.  

Proces pielęgnowania to teoretyczna metoda pracy pielęgniarskiej, która może być 

wykorzystywana w praktyce. Polega on na całościowym podejściu do problemów 

pielęgnacyjnych występujących u osób zdrowych, zagrożonych wystąpieniem określonej choroby 

lub dysfunkcji oraz osób niepełnosprawnych i chorych. Proces pielęgnowania jest 

zindywidualizowany, wieloetapowy i kompleksowy. Dodatkowo charakteryzuje się on ciągłością 
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i dynamiką, oznacza to że pacjent podczas hospitalizacji przechodzi przez wszystkie etapy 

procesu pielęgnowania, a działania w miarę realizacji założonego planu mogą się dynamicznie 

zmieniać. Na początku pielęgniarz ocenia stan biologiczny, psychiczny i społeczny chorego,       

a następnie podejmuje celowe i planowane działania mające na celu poprawę stanu jego zdrowia. 

Ostatnim etapem jest ocena i interpretacja wyników podjętych czynności [20]. 

 

WYNIKI 

Opis indywidualnego przypadku 

Pacjent w wieku 38 lat ze stwierdzoną chorobą Leśniowskiego-Crohna został przyjęty  

na oddział Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  

w Białymstoku w trybie nagłym. Powodem przyjęcia było występowanie przetoki oraz ropnia 

okołoodbytniczego. W trakcie przyjęcia pacjent skarżył się na uporczywy ból, gorączkę,  

stan zapalny w okolicy odbytu i często występujące biegunki z domieszką krwi.  

Przetoka okołoodbytnicza była już zdiagnozowana i leczona wcześniej. Wtedy jednak nie 

odczuwał podobnych objawów towarzyszących. 

Historia hospitalizacji pacjenta zaczęła się w  2010r. Pacjent w tym okresie doznawał 

bardzo silnych bólów brzucha, częstych wypróżnień z domieszką krwi (do 20 razy dziennie).                  

U pacjenta zaobserwowano również całkowity brak apetytu, tkliwość podbrzusza, gorączkę 

powyżej 38°C. Kolejnym objawem choroby były występujące na plecach owrzodzenia.  

Po przeprowadzonym wywiadzie stwierdzono, że pacjentowi zagraża również niedożywienie.  

W trakcie hospitalizacji pacjenta wykonano szereg badań, w tym badania endoskopowe  

i laboratoryjne.   Badania potwierdziły, że pacjent cierpi na chorobę Leśniowskiego-Crohna. Stan 

chorego w 2010r. wyraźnie wskazywał na epizod zaostrzenia. Podczas hospitalizacji podjęto 

decyzje o przeprowadzeniu zabiegu resekcji kątnicy i końcowego odcinka jelita cienkiego. Po 

wykonaniu resekcji kątnicy pacjent w późniejszym okresie przebył jeszcze zabieg odtwarzania 

ciągłości przewodu pokarmowego. Dodatkowo przeprowadzony został zabieg wycięcia przetoki 

okołoodbytniczej. W celu podtrzymania późniejszego okresu remisji zlecono pacjentowi leczenie 

biologiczne infliksymab 450mg w kroplówce, początkowo podawany co 4 tygodnie, następnie 

regularnie co 8 tygodni. Zastosowano również leczenie dietetyczne, które miało zapobiegać 

niedożywieniu podczas wcześniejszego epizodu zaostrzenia choroby oraz sprzyjać podtrzymaniu 

okresu remisji. Leczenie to polegało na edukacji pacjenta i jego rodziny o prawidłowym 
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przyrządzaniu posiłków, unikania używek oraz potraw tłustych i ciężkostrawnych. Po tym 

jednorazowym okresie zaostrzenia u pacjenta udało się podtrzymać długotrwałą remisję. 

Z wywiadu środowiskowego wynika, że warunki bytowe pacjenta są dobre. Mieszka   

z żoną w mieście w domu jednorodzinnym, ma dostęp do bieżącej wody, prądu  

i Internetu. Pacjent co 8 tygodni regularnie przychodzi do szpitala w celu przyjęcia zleconych 

leków. Dodatkowo choruje  na nadciśnienie i przyjmuje Metoprolol. U pacjenta wykryto 

nadwagę. Nie pali papierosów. Alkohol pije sporadycznie. Po spożyciu zbyt dużej ilości kawy, 

lub mocnej herbaty u chorego występują częstsze biegunki i bóle brzucha.  

 

Parametry życiowe oraz pomiary wykonane podczas przyjęcia pacjenta 

 ciśnienie tętnicze: 162/102 mmHg 

 tętno: 101/min 

 liczba oddechów na minutę: 17 

 temperatura ciała: 38,1°C 

 wzrost: 179cm 

 masa ciała: 92kg 

 BMI: 29,04 

 stężenie glukozy we krwi: 88mg/dl 

 

Objawy choroby występujące u pacjenta 

Z wywiadu wynikało, że pacjent odczuwał od kilku dni bóle podczas wypróżniania. Na 

początku bóle te były sporadyczne, następnie przerodziły się w stały silny ból w okolicy odbytu. 

Ból był na tyle uporczywy, że chory miał problemy z poruszaniem się i zmianą pozycji ciała. 

Przez problemy z wypróżnianiem pojawiły się bóle brzucha, które potęgowały dyskomfort 

chorego. 

Po przyjęciu, u pacjenta stwierdzono objawy uogólnionego zakażenia i podjęto decyzję                   

o podaniu leków takich jak Cipronex 400mg, Metronidazol 2 dawki po 500mg. Przeciwbólowo 

podano Metamizol 2 dawki po 500mg. Zlecono również Asmax w dawce 250mg oraz Imuran 

50mg. 
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Chory ocenił ból w skali VAS na 7/10 podczas spoczynku i 9/10 podczas dotykania, 

defekacji oraz gwałtownego przemieszczania się. Charakter bólu został określony jako ostry, 

kłujący, promieniujący.  

Leczenie farmakologiczne zmniejszyło dolegliwości bólowe występujące w spoczynku. 

Po podaniu Metamizolu chory określił ból w spoczynku na 5/10 w skali VAS. Jednak ból przy 

próbie wypróżniania nie zmniejszył się.  

Dodatkowym objawem występującym u pacjenta była bolesność przy oddawaniu moczu. 

U chorego wykryto gorączkę 38,1°C, a w badaniu fizykalnym stwierdzono uwypuklenie 

oraz silne zaczerwienienie okolic odbytu. Skóra w okolicy odbytu była napięta i twarda. Ropień 

był widoczny. 

U pacjenta zaobserwowano również trudno gojące się rany w okolicy kącików ust. 

Po dokładnym badaniu proktologicznym w znieczuleniu wykryto ropień odbytu 

kwalifikujący się do operacji chirurgicznej. Ropień wymagał nacięcia i drenażu. Operacja została 

wykonana w znieczuleniu ogólnym 

 

Stan odżywienia chorego 

Pacjent według wskaźnika BMI ma nadwagę, jednak z zebranego wywiadu wynika,  

że stan jego odżywienia nie jest zadowalający. Chory od dłuższego czasu nie trzymał się zaleceń 

dotyczących diety. Przyjmowane przez niego pokarmy nie były lekkostrawne 

i dostosowane do choroby Leśniowskiego-Crohna. Chory przyznał, że dość często jadał posiłki 

smażone i ciężkostrawne, dodatkowo pił dużo kawy (2-3 razy dziennie) oraz mniej więcej raz             

w tygodniu spożywał stosunkowo duże ilości alkoholu.  

Od wystąpienia pierwszych objawów bólowych pacjent cierpi na brak apetytu, spożywa 

tylko posiłki płynne w małych ilościach. Występowanie biegunek połączone  

z silnym bólem podczas wykonywania czynności higienicznych powoduje u chorego niechęć do 

spożywania pokarmów. 

Według karty subiektywnej globalnej oceny stanu odżywienia u pacjenta może 

występować podejrzenie niedożywienia lub niedożywienie średniego stopnia. Jest to jednak 

niedożywienie jakościowe, ponieważ bilans dostarczanych makro i mikroskładników w diecie 

był od pewnego czasu mocno zaburzony. Aktualnie występujące biegunki i jadłowstręt 

przyczyniają się do złego stanu odżywienia. 
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Podczas hospitalizacji zlecono prowadzenie bilansu wodnego oraz podawano pacjentowi 

dietę płynną. 

 

Indywidualny plan opieki pielęgniarskiej  

Problem pielęgnacyjny 1: 

Ból w okolicy odbytu spowodowany stanem zapalnym i występowaniem ropnia 

okołoodbytniczego. 

Cel: 

Zmniejszenie dyskomfortu bólowego pacjenta. 

Planowane działania: 

 Regularne monitorowanie natężenie bólu,  

 Komasowanie czynności pielęgniarskich, 

 Podanie leków przeciwbólowych zgodnie ze zleceniem lekarza (Metamizol 2 dawki po 

500mg), 

 Obserwacja reakcji pacjenta na podane środki przeciwbólowe, 

 Zaproponowanie wykonywania czynności mających odwrócić uwagę pacjenta od 

występującego bólu,  

 Znalezienie wygodnej pozycji, przy której dolegliwości bólowe są najmniej dokuczliwe, 

 Pomoc w czynnościach higienicznych, 

 Zachęcanie rodziny do wsparcia pacjenta w czasie, gdy dolegliwości bólowe nasilają się. 

Realizacja: 

 Obserwowano pacjenta pod kątem nasilania się dolegliwości bólowych, 

 Czynności pielęgniarskie zostały skomasowane poprzez wykonywanie większej ich ilości 

w jednym czasie, w celu zmniejszenia dyskomfortu pacjenta, 

 Przeprowadzona została rozmowa na temat czynników nasilających ból, 

 Zastosowano skalę VAS do oceny aktualnie odczuwanego bólu, 

 Obserwowano reakcję pacjenta na działanie leków przeciwbólowych pod kątem 

zmniejszenia się bólu oraz odczynów alergicznych, 

 Polecono, by pacjent czytał książki i słuchał muzyki w celu odwrócenia uwagi od bólu, 

 Pacjentowi udzielona została pomoc przy znalezieniu wygodniej pozycji ułożeniowej, 

 Podano pacjentowi środki do higieny i ciepłą wodę do umycia twarzy, 
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 Przeprowadzono rozmowę z rodziną na temat wspierania pacjenta z chorobą 

Leśniowskiego-Crohna. 

Ocena: 

 Po realizacji zaplanowanych działań samopoczucie pacjenta poprawiło się, 

 Ból zmniejszył się po zastosowaniu leków przeciwbólowych z 7/10 do 5/10 w skali VAS. 

 

Problem pielęgnacyjny 2: 

Złe samopoczucie spowodowane podwyższoną temperaturą ciała. 

Cel: 

Obniżenie ciepłoty ciała chorego. 

Planowane działania: 

 Regularne monitorowanie temperatury ciała chorego i założenie karty obserwacji 

temperatury, 

 Stosowanie zimnych okładów,  

 Zwrócenie uwagi, by chory ubierał się w odzież oddychającą, przewiewną, która nie 

zatrzymuje ciepła (najlepiej bawełnianą). 

 Podanie środków farmakologicznych na zlecenie lekarza (Metamizol 2 dawki  

po 500mg), 

 Polecenie choremu, by pozostał w łóżku, 

 Dbanie o odpowiednie nawodnienie chorego. 

Realizacja: 

 Temperatura ciała chorego była monitorowana 3 razy dziennie, jej wynik był zapisywany 

w karcie gorączkowej, 

 Zastosowany został mokry zimny okład na czoło pacjenta, 

 Chory dostał przewiewną bawełnianą odzież szpitalną, 

 Podane zostały środki farmakologiczne- Metamizol 2 dawki po 500mg, 

 Polecono choremu by pił dużo wody (co najmniej 2l dziennie). 

Ocena: 

 Po wykonaniu planowanych działań temperatura ciała zmniejszyła się do 37,5°C. 
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Problem pielęgnacyjny 3: 

Ryzyko odwodnienia, spowodowane występującymi biegunkami. 

Cel: 

Niedopuszczenie do wystąpienia odwodnienia. 

Planowane działania: 

 Poinformowanie pacjenta o konieczności spożywania płynów (najlepiej                       

wody niegazowanej,  około 2l dziennie), 

 Prowadzenie dobowego bilansu płynów, 

 Nawadnianie dożylne na zlecenie lekarza (Optylite 500ml), 

 Obserwacja pacjenta w kierunku możliwego odwodnienia. 

Realizacja: 

 Pacjent został poinformowany o konieczności spożywania większej ilości płynów, 

 Prowadzony był bilans spożywanych i wydalanych płynów, 

 Pacjentowi podano Optylite 500ml dożylnie na zlecenie lekarza, 

 Obserwowano napięcie i barwę skóry oraz stan jamy ustnej w kierunku odwodnienia. 

Ocena: 

 Odwodnienie u pacjenta nie wystąpiło.  

 

Problem pielęgnacyjny 4: 

Ryzyko niedożywienia jakościowego spowodowane brakiem apetytu. 

Cel: 

Niedopuszczenie do wystąpienia niedożywienia jakościowego. 

Planowane działania: 

 Kontrola spożywanych posiłków w zakresie odpowiedniej ilości niezbędnych składników 

odżywczych, 

 Zapewnienie zbilansowanej diety płynnej, 

 Kontrola masy ciała. 

Realizacja: 

 Pacjentowi podawana była dieta płynna z odpowiednią ilością białek, węglowodanów, 

tłuszczów oraz niezbędnych mikro i makroskładników, 
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 Pacjent został zważony, polecono mu również kontrolować masę ciała po zakończeniu 

hospitalizacji. 

Ocena: 

 Niedożywienie jakościowe nie wystąpiło. 

 

Problem pielęgnacyjny 5: 

Ryzyko wystąpienia zakażenia przez założone wkłucie dożylne. 

Cel: 

Niedopuszczenie do wystąpienia zakażenia. 

Planowane działania: 

 Przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki podczas manipulacji w obrębie wkłucia 

dożylnego, 

 Używanie rękawic jednorazowych podczas podawania leków do wkłucia, 

 Przepłukiwanie wkłucia 0,9% roztworem soli fizjologicznej przed podaniem  

i po podaniu leku, 

 Stosowanie jałowych koreczków po każdorazowym podaniu leku do wkłucia, 

 Obserwacja miejsca wkłucia pod kątem wstępujących stanów zapalnych i zakażeń, 

 Częsta wymiana opatrunku na wkłuciu (co 48h lub po zamoczeniu i zabrudzeniu). 

Realizacja: 

 Wszelkie zasady aseptyki i antyseptyki podczas używania wkłucia zostały zachowane, 

 Wkłucie było przepłukiwane jałowym roztworem soli fizjologicznej każdorazowo  

po podaniu leków, 

 Miejsce wkłucia było obserwowane pod kątem zaczerwienień i odczynów zapalnych 

regularnie, również bezpośrednio po podaniu leków, 

 Opatrunek był wymieniany każdorazowo po jego zabrudzeniu oraz co 48h. 

Ocena: 

 Zakażenie miejsca wkłucia nie wystąpiło. 
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Problem pielęgnacyjny 6: 

Niepokój pacjenta spowodowany nagłą hospitalizacją. 

Cel: 

Uspokojenie i edukacja chorego na temat leczenia. 

Planowane działania: 

 Przeprowadzenie rozmowy na temat choroby Leśniowskiego-Crohna, 

 Edukacja na temat planowanego zabiegu, 

 Ułatwienie kontaktu z lekarzem prowadzącym, 

 Ułatwienie kontaktu z rodziną. 

Realizacja: 

 Przeprowadzono rozmowę z pacjentem na temat choroby Leśniowskiego-Crohna, 

wręczono mu również broszury dotyczące tego schorzenia, 

 Wyjaśniono pacjentowi na czym będzie polegał zabieg, 

 Powiadomiono chorego gdzie można skontaktować się z lekarzem prowadzącym, 

 Poinformowano rodzinę na której sali leży chory, by ułatwić im kontakt. 

Ocena: 

 Pacjent uspokoił się i zrozumiał poszczególne etapy zabiegu. 

 

Problem pielęgnacyjny 7: 

Niedostateczna wiedza na temat choroby i zapobiegania jej zaostrzeniom. 

Cel: 

Zwiększenie wiedzy pacjenta na temat choroby Leśniowskiego i Crohna. 

Planowane działania: 

 Przekazanie informacji o tym jak utrzymywać okres remisji choroby i jak unikać                 

jej zaostrzenia, 

 Edukacja chorego na temat choroby i jej objawów, 

 Dostarczenie choremu źródeł wiedzy na temat choroby Leśniowskiego i Crohna, 

 Edukacja chorego na temat metod leczenia choroby, 

 Edukacja rodziny chorego. 
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Realizacja: 

 Chory został poinformowany o tym, w jaki sposób utrzymywać okres remisji - 

przestrzegać diety, poddać się leczeniu choroby, unikać czynników wywołujących 

zaostrzenia, 

 Chory został wyedukowany o tym, jak rozpoznawać objawy zaostrzenia choroby 

Leśniowskiego-Crhona, 

 Pacjentowi i jego rodzinie dostarczone zostały ulotki, źródła do artykułów i książek 

związanych z chorobą Leśniowskiego-Crohna. 

Ocena: 

 Wiedza pacjenta na temat choroby zwiększyła się. 

 

Problem pielęgnacyjny 8: 

Nadwaga spowodowana niedostateczną wiedzą na temat prawidłowego odżywiania. 

Cel: 

Wykształcenie prozdrowotnych nawyków dotyczących odżywiania. 

Planowane działania: 

 Analiza aktualnej wiedzy pacjenta na temat zdrowego odżywiania się, 

 Edukacja na temat prawidłowego żywienia, 

 Pokazanie korelacji nawrotów choroby Leśniowskiego-Crohna z nieprawidłowym stanem 

odżywienia chorego, 

 Zwrócenie uwagi na prozdrowotne aspekty aktywności ruchowej. 

Realizacja: 

 Z pacjentem została przeprowadzona rozmowa na temat zdrowego odżywiania oraz 

aktywności fizycznej, 

 Pacjent otrzymał ulotkę dotyczącą zdrowego żywienia, 

 Przeprowadzona została rozmowa dotycząca korelacji nawrotów choroby Leśniowskiego-

Crohna z nieprawidłowym żywieniem. 

Ocena: 

 Pacjent wykazał chęć zmiany nawyków żywieniowych oraz wdrożenia aktywności 

fizycznej do życia codziennego, 

 Wiedza chorego o prozdrowotnym trybie  życia zwiększyła się. 
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Problem pielęgnacyjny 9: 

Deficyt w zakresie samopielęgnacji i samoopieki wynikający z silnego bólu. 

Cel: 

Zmniejszenie deficytu samoopieki i samopielęgnacji. 

Planowane działania: 

 Pomoc podczas czynności higienicznych, 

 Zapewnienie prywatności podczas mycia pacjenta, 

 Udostępnienie materiałów niezbędnych do samopielęgnacji, 

 Przekazanie wiedzy niezbędnej do samopielęgnacji i samoopieki, 

 Zapewnienie komfortu poprzez rozmowę z chorym. 

Realizacja: 

 Pacjentowi podano ręcznik i udostępniono przybory higieniczne, 

 Personel pielęgniarski zmienił pacjentowi pościel, 

 Prywatność podczas mycia pacjenta została zapewniona poprzez wyproszenie osób 

odwiedzających oraz użycie parawanów. 

Ocena: 

 Deficyt samoopieki i samopielęgnacji został zmniejszony. 

 

Problem pielęgnacyjny 10: 

Występowanie ran w okolicach kącików ust spowodowanych chorobą Leśniowskiego-Crohna. 

Cel: 

Zlikwidowanie występujących ran. 

Planowane działania: 

 Obserwacja ran w kącikach ust, 

 Zwrócenie uwagi chorego na zachowanie higieny jamy ustnej, 

 Używanie jałowych opatrunków do przemywania ran, 

 Przekazanie pacjentowi wiedzy na temat leczenia trudno gojących się ran, 

 Nawilżanie i stosowanie kremów ułatwiających gojenie, 

 Polecenie pacjentowi by nie drapał ran. 

Realizacja: 

 Usta pacjenta były obserwowane pod kątem pojawiania się zaczerwienień i pęknięć, 
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 Polecono choremu by płukał usta preparatami antybakteryjnymi po umyciu zębów  

w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia trudno gojących się ran wewnątrz jamy ustnej, 

 Poinformowano pacjenta o dostępnych na rynku maściach pomagających  

w nawilżeniu i gojeniu się ran w obrębie jamy ustnej, 

 Pacjent został poinformowany o tym, by nie dotykał jamy ustnej i nie drażnił ran                  

w jej obrębie, 

 Rany w kącikach ust zostały umyte i posmarowane Sudocremem. 

Ocena: 

 Rany w  kącikach ust zaczęły się goić. 

 

Problem pielęgnacyjny 11: 

Złe samopoczucie i zaniżona samoocena spowodowane występowaniem nieuleczalnej choroby   

w młodym wieku. 

Cel: 

Polepszenie samopoczucia pacjenta i zwiększenie jego samooceny. 

Planowane działania: 

 Edukacja na temat zapobiegania objawom choroby Leśniowskiego-Crohna, 

 Rozmowa z chorym o jego problemach, 

 Podanie pacjentowi broszur dotyczących radzenia sobie z chorobą Leśniowskiego- 

Crohna, 

 Polecenie pacjentowi by dołączył do towarzystw osób dotkniętych tym schorzeniem. 

Realizacja: 

 Rozmowa z pacjentem na temat choroby, 

 Polecenie pacjentowi by dołączył do stowarzyszeń dla osób chorych na chorobę 

Leśniowskiego-Crohna. 

Ocena zrealizowanych działań: 

 Samopoczucie pacjenta po rozmowie o jego problemach uległo poprawie, 

 Pacjent zainteresował się stowarzyszeniami osób z podobnymi schorzeniami, 

 Pacjent dołączył do internetowej grupy wsparcia chorych na chorobę Leśniowskiego- 

Crohna. 
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Wskazówki do dalszej pielęgnacji 

- Dbanie o stan nawodnienia, 

- Przyjmowanie leków przepisanych przez lekarza, 

- Przestrzeganie diety w celu jak najdłuższego utrzymania remisji choroby, 

- Utrzymywanie prawidłowej higieny okolic odbytu, 

- Obserwacja zmian w okolicach odbytu, 

- Utrzymywanie odpowiedniej higieny w obrębie jamy ustnej i obserwacja zmian na ustach, 

- Stosowanie maści nawilżających i ułatwiających gojenie na ran w kącikach ust. 

 

WNIOSKI 

1. Choroba Leśniowskiego-Crohna niesie ze sobą zarówno problemy natury psychicznej, jak 

i fizycznej. U badanego pacjenta największym problemem był silny ból, występowanie 

biegunek oraz złe samopoczucie. 

2. Plan opieki skupiał się głównie na najbardziej uciążliwych dla pacjenta problemach, 

bezpośrednio spowodowanych chorobą. Były to między innymi problemy dotyczące bólu, 

podwyższonej temperatury ciała, ryzyka odwodnienia i niedożywienia jakościowego oraz 

problemy z samoopieką. 

3. Specyficzna rola pielęgniarza podczas opieki nad badanym pacjentem z chorobą 

Leśniowskiego-Crohna polegała przede wszystkim na indywidualnym podejściu  

do osobliwych problemów pacjenta. Choroba Leśniowskiego-Crohna jest nieuleczalnym 

schorzeniem z dotkliwymi dolegliwościami. Z chorobą tą pacjenci muszą zmagać się do 

końca życia. Rola pielęgniarza polega nie tylko na uczestniczeniu w procesie leczenia 

objawów choroby takich, jak ból i złe samopoczucie, ale również na edukacjii dawaniu 

wskazówek pacjentowi, by zwiększyć jego komfort życia w przyszłości. 
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WSTĘP  

Oparzenie, to zmiany zapalne lub martwicze powłok ciała i tkanek, które powstały                   

w wyniku działania wysokiej temperatury, energii elektrycznej, środków chemicznych, bądź 

promieniowania jonizującego po przekroczeniu możliwości ochronnych organizmu [1, 2]. 

Choroba oparzeniowa to uszkodzenia miejscowe oraz zmiany ogólnoustrojowe 

organizmu, których efektem są ciężkie zaburzenia metaboliczne. Występuje w przypadku 

oparzeń zajmujących co najmniej 15–20% powierzchni ciała [3]. 

Chorobę oparzeniową można podzielić na: 

 Okres wstrząsu - trwa około 48h, rozpoczyna się tuż po oparzeniu. Podczas tego okresu 

dochodzi do obniżenia przemiany materii i perfuzji tkankowej. 

 Okres katabolizmu – związany jest z martwiczym rozpadem tkanek w miejscu oparzenia, 

charakteryzuje się zwiększeniem wyrzutu hormonów katabolicznych, zwiększeniem 

temperatury ciała i przyspieszeniem akcji serca. Trwa aż do zamknięcia się ran 

oparzeniowych.  

 Okres anabolizmu – czas zdrowienia i rehabilitacji po zamknięciu się ran [4, 5]. 

 

Anatomia i patofizjologia oparzeń 

Skóra jest największym narządem ludzkiego organizmu. Składa się z dwóch warstw: 

naskórka, stanowiącego barierę między środowiskiem zewnętrznym i wewnętrznym organizmu 

oraz tkanki łącznej, zwaną skórą właściwą, w której znajdują się mieszki włosowe, zakończenia 
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czuciowe nerwów oraz gruczoły potowe i łojowe [6, 7]. Pełni ona wiele istotnych funkcji. 

Stanowi mechaniczną barierę między wnętrzem organizmu a światem zewnętrznym, chroniąc 

organizm przed utratą płynów i wnikaniem bakterii oraz mikroorganizmów. Dostarcza do mózgu 

informacje dotyczące środowiska zewnętrznego oraz bierze udział w termoregulacji. 

Uszkodzenie skóry powoduje zaburzenie jej funkcji, a w konsekwencji nieprawidłowe 

funkcjonowanie organizmu [8]. 

Oparzenie powstaje, gdy bodziec termiczny lub parzące substancje chemiczne wchodzą              

w interakcję ze skórą niszcząc jej struktury. Powstała reakcja zapalna może powodować dalsze 

uszkodzenia i jednocześnie zwiększać ciężkość oparzenia [9]. 

W zależności od wysokości temperatury, czynnika parzącego i czasu ich działania na 

organizm wyróżnia się 3 kolejne strefy rany oparzeniowej. Część tkanek skóry, która pod 

wpływem wysokiej temperatury uległa martwicy nazywana jest strefą koagulacji, a zmiany w 

niej są nieodwracalne. Wokół strefy koagulacji powstaje strefa zastoju, w której można 

zaobserwować zaburzenia krążenia. Jeśli nie zostanie ono przywrócone nastąpi niedokrwienie 

oraz obumarcie tkanek. Dookoła strefy zastoju tworzy się strefa przekrwienia, gdzie mediatory 

zapalne wywołane uszkodzoną skórą wpływają na tkanki zwiększając w nich przepływ krwi [10]. 

Bezpośrednio po ustaniu czynnika parzącego, temperatura powierzchni skóry obniża się 

do temperatury otoczenia, a ciepłota wewnątrz oparzonej skóry jest jeszcze przez dłuższy czas 

podwyższona. Jeśli temperatura głęboka przekracza 44
o
C w dalszym ciągu działa uszkadzająco 

na komórki prowadząc do inaktywacji enzymów, denaturacji białek i zahamowania procesów 

metabolicznych [11]. 

 

Epidemiologia oparzeń 

W ciągu roku oparzeniom ulega 1% populacji. W Polsce jest to ok. 300-400 tysięcy osób, 

z czego 50-70% stanowią dzieci. Najwięcej oparzeń powstaje na skutek działania ognia. 

Następną przyczyną pod względem częstości występowania jest oparzenie gorącymi płynami. 

Najrzadziej występują oparzenia chemiczne i elektryczne [12].  

 Małe dzieci w wieku do 4 lat, to około 25% wszystkich pacjentów doznających oparzeń. 

W tej grupie wiekowej najczęściej są one spowodowane gorącymi płynami, bądź kontaktem                 

z gorącą wodą podczas kąpieli. Dzieci starsze w wieku 5-14 lat stanowią 15% wszystkich 

oparzonych pacjentów. Najczęściej doznają oparzenia podczas niebezpiecznych zabaw 
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substancjami chemicznymi lub prądem elektrycznym. Osoby w wieku 15-64 lata stanowią 50% 

pacjentów oparzonych, najczęściej z powodu kontaktu z ogniem. Starsi ludzie powyżej 65-go 

roku życia to około 10% oparzonych pacjentów. Najczęściej ulegają oparzeniom termicznym               

z powodu zmniejszonej sprawności, ograniczonej ruchomości i zwolnionej reakcji  [1, 13, 14]. 

 

Rodzaje oparzeń 

W zależności od mechanizmu powstawania urazu Burzec i wsp. wyróżniają: 

 Oparzenia termiczne – to najczęściej występujące oparzenia, do których dochodzi przez 

kontakt z gorącym płynem, powietrzem, przedmiotem lub płomieniem. Objawami 

oparzenia termicznego są m.in.: rumień, obrzęk, ból, pęcherze i zwęglenie tkanek. 

Uszkodzenie skóry jest zależne od temperatury i czasu działania czynnika parzącego. 

Działanie ciepła o temperaturze przekraczającej 44
o
C powoduje uszkodzenie komórek,                 

a zakres ich uszkodzenia zwiększa się o 2 razy z każdym wzrostem temperatury o 1
o
C [15, 

16]. 

 Oparzenia chemiczne – mogą być spowodowane kontaktem z zasadą bądź kwasem. Stopień 

uszkodzenia skóry jest zależny od rodzaju, stężenia i składu chemicznego substancji, oraz 

długości kontaktu skóry z czynnikiem drażniącym. Oparzenie kwasem powoduje martwicę 

koagulacyjną, a oparzenie zasadą martwicę pływną. Oparzenie zasadami jest dużo cięższe              

i głębsze niż oparzenie kwasami [11, 16]. 

 Oparzenia elektryczne – to oparzenia bardzo destrukcyjne wywołane prądem elektrycznym 

lub wyładowaniem atmosferycznym. Zazwyczaj nie dotyczą tylko skóry, ale także nerwów, 

ścięgien, naczyń krwionośnych i kości. Zależą od rodzaju, napięcia i natężenia prądu, czasu 

i drogi przepływu prądu przez ciało oraz oporności ciała. Przepływ prądu przez organizm 

może spowodować zatrzymanie oddechu z powodu porażenia ośrodka oddechowego, 

zaburzenie przewodnictwa mięśnia sercowego oraz zatrzymanie akcji serca [11, 16]. 

 Oparzenia wywołane promieniowaniem jonizującym –obrażenia wyglądają podobnie, jak 

w oparzeniu termicznym, ale odróżniają się tym, że pojawiają się w odstępie kilku dni od 

wystąpienia urazu [16]. 
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Ocena głębokości oparzenia 

Uraz oparzeniowy może powodować w skórze zmiany zapalne bądź martwicze. 

Głębokość rany oparzeniowej jest zależna od źródła i czasu działania czynnika parzącego, 

powierzchni ciała oraz wieku pacjenta. W zależności od tych czynników dochodzi do 

uszkodzenia głębokiego lub powierzchniowego skóry. Oparzenie głębokie obejmuje naskórek               

i skórę właściwą, a oparzenie powierzchowne obejmuje sam naskórek [17].  

Podczas badania stopnia oparzenia należy ocenić takie elementy jak:  

 Wygląd i blednięcie przy ucisku: 

- oparzenie powierzchowne: wilgotna, czerwona rana, blednąca przy ucisku i powracająca do 

normalnego zabarwienia po jego ustąpieniu 

- oparzenie niepełnej grubości skóry: sucha, blada rana, blednąca podczas ucisku i powoli 

wracająca do normalnego zabarwienia po jego ustąpieniu,  

- oparzenie pośredniej grubości skóry: czerwona, cętkowana rana, nie blednąca przy ucisku. 

- oparzenie pełnej grubości skóry: sucha, twarda, woskowata rana nie blednąca przy ucisku. 

 Krwawienie po ukłuciu igłą:  

Jeśli występuje intensywne krwawienie po ukłuciu igłą, można stwierdzić, że jest to oparzenie 

powierzchowne lub niepełnej grubości skóry. Opóźnione krwawienie po głębszym ukłuciu 

może świadczyć o oparzeniu pośredniej grubości skóry, a brak krwawienia o oparzeniu 

pełnej jej grubości. 

 Czucie: 

 Ból może świadczyć o oparzeniu powierzchownym albo niepełnej grubości skóry, dotyk bez 

bólu o oparzeniu pośredniej grubości skóry, a brak czucia sugeruje oparzenie pełnej grubości 

skóry. Badanie to może być jednak niedokładne, ponieważ obrzęk osłabia czucie [1, 18].  

 

Klasyfikacja stopnia oparzenia 

Są cztery stopnie głębokości oparzenia [1]: 

 Oparzenia I
o
: są to oparzenia powierzchowne, ograniczające się do uszkodzenia naskórka. 

Charakteryzują się czerwonym rumieniem, niewielkim obrzękiem i tkliwością. Pęcherze 

oparzeniowe nie powstają, a skóra jest elastyczna. Rana zazwyczaj goi się 5-7 dni, a blizny 

nie występują. 
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 Oparzenia II
o 

a: są to oparzenia niepełnej grubości skóry obejmujące naskórek                                

i powierzchowne warstwy skóry właściwej. W wyniku odwarstwiania się naskórka od błony 

podstawnej na powierzchni skóry tworzą się wypełnione płynem surowiczym pęcherze, które 

łatwo ulegają uszkodzeniu. Ból jest bardzo intensywny z powodu podrażnienia zakończeń 

nerwów czuciowych. Rana goi się 10-14 dni przez naskórkowanie pozostawiając 

przebarwienia, a niekiedy nawet i blizny. 

 Oparzenia II
o 

b: to oparzenia pośredniej grubości skóry obejmujące naskórek i sięgające do 

górnych warstw skóry. Uszkodzeniu ulegają przydatki skóry, przez co zmniejszają się 

możliwości regeneracyjne naskórka. Zmniejszone jest także odczuwanie bólu w oparzonym 

miejscu z powodu uszkodzenia zakończeń nerwowych. Skóra jest mało elastyczna, a jej 

kolor może być białoszary w wyniku oparzeń parą wodną oraz czarny bądź ceglasty w 

oparzeniach płomieniem. Pęcherze oparzeniowe nie występują. Gojenie takiej rany trwa 

około 1 miesiąca, jednakże, gdy nastąpi jej zakażenie, stopień uszkodzenia skóry może ulec 

pogłębieniu. Przy tym stopniu oparzenia powstają zazwyczaj blizny przerostowe. 

 Oparzenie III
o
:  to oparzenie pełnej grubości skóry oraz tkanki podskórnej. Skóra jest twarda, 

nie blednie przy ucisku. Na jej powierzchni tworzy się sucha ciemnobrunatna powłoka. 

Pęcherze oparzeniowe nie występują. Odczuwany ból jest nieznaczny z powodu całkowitego 

zniszczenia receptorów nerwowych w oparzonym miejscu. Proces gojenia jest długotrwały. 

Zazwyczaj musi być on poprzedzony całkowitym oddzieleniem martwych tkanek w celu 

uniknięcia zakażenia oraz ułatwienia gojenia się rany. 

 Oparzenia IV
o
: to nieodwracalne głębokie uszkodzenia tkanek, które obejmują skórę oraz 

struktury kostne i mięśniowe. Widoczne są zwęglenia obszarów zajętych oparzeniem. 

Leczenie jest trudne, może nawet wymagać amputacji [1, 15, 19]. 

 

Ocena rozległości oparzeń 

Wielkość powierzchni oparzonej skóry jest jednym z największych czynników 

prognostycznych choroby oparzeniowej. Wraz z wyznaczoną głębokością ran rozległość 

oparzenia określa jego ciężkość, decyduje o sposobie leczenia i odżywiania oraz stanowi 

wyznacznik ryzyka wystąpienia wstrząsu i zakażeń [1]. 

Rozległość oparzenia określana jest jako procent oparzonej powierzchni skóry w stosunku 

do całkowitej powierzchni ciała. Powierzchnia skóry dorosłego człowieka wynosi ok. 1,5-2 m
2
. 
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Wzory i wykresy służące do jej obliczenia zazwyczaj bazują na połączeniu wysokości i masy 

ciała [20]. 

Istnieją trzy powszechne metody określania rozległości oparzonej powierzchni: 

 Metoda powierzchni dłoni: wielkość dłoni pacjenta wraz ze złączonymi palcami odpowiada 

około 1% powierzchni ciała. Wielokrotność powierzchni ręki wskazuje wielkość 

procentową obszaru oparzenia [1, 15]. 

 Reguła piątek oraz reguła dziewiątek Wallace’a: u dorosłych i dzieci powyżej 15 roku 

życia stosuje się regułę dziewiątek: poszczególnym częściom ciała przypisuje się  9% 

powierzchni ciała. Wyjątkiem są plecy i klatka piersiowa, które stanowią 18% powierzchni 

ciała oraz powierzchnia dłoni i okolic krocza, które zajmują 1% powierzchni ciała. 

Modyfikacją tej metody jest reguła piątek, którą stosuje się u niemowląt: na każdą                       

z kończyn przypada wartość 10% powierzchni ciała, na głowę oraz przód i tył tułowia po 

20% powierzchni ciała. Jest to szybka ale mało precyzyjna metoda ze względu na oparzenia 

o nieregularnych kształtach [1, 15]. 

 Karta Lunda i Browdera (dzieci starsze i dorośli) oraz von Meecha (noworodki): polega na 

tabelarycznej ocenie rozległości oparzenia. Dzięki uwzględnieniu zmienności kształtu 

powierzchni ciała w różnych przedziałach wiekowych jest najdokładniejszą metodą 

określania powierzchni oparzonej [1, 15, 21]. 

 

O ryzyku rozwoju niebezpiecznych powikłań powstałych z powodu oparzenia decyduje 

nie tylko rozległość i stopień oparzenia, ale także i miejsce które uległo oparzeniu. Niektóre 

obszary ciała są wyjątkowo wrażliwe na uraz. Są one nazywane okolicami wstrząsorodnymi. 

Należą do nich: dłonie, stopy, szyja, krocze oraz doły podkolanowe, pachowe i łokciowe. Należy 

także zwrócić uwagę na oparzenia twarzy i dróg oddechowych [19]. 

Ryzykowne są również oparzenia okrężne, gdyż mogą doprowadzić do zatrzymania 

krążenia oraz utraty czucia w kończynie lub problemów z oddychaniem w przypadku, gdy uraz 

objął okolice klatki piersiowej. W ocenie ciężkości oparzeń należy także wziąć pod uwagę 

choroby współistniejące oraz ewentualne obrażenia towarzyszące [19, 23]. 

Amerykańskie towarzystwo oparzeniowe podzieliło oparzenia według ich ciężkości na 

lekkie, średnie i ciężkie [22].  
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Podział ciężkości oparzeń według American Burn Association [22].  

Oparzenia lekkie 

 oparzenia I stopnia 

 oparzenia II stopnia, poniżej 15% powierzchni ciała u dorosłych, 

 oparzenia II stopnia, poniżej 10% powierzchni ciała u dzieci, 

 oparzenia III stopnia, poniżej 5% powierzchni ciała. 

Oparzenia średnie 

 oparzenia II stopnia obejmujące 15-25% powierzchni ciała u dorosłych, 

 oparzenia II stopnia obejmujące 10-20% powierzchni ciała u dzieci, 

 oparzenia III stopnia, poniżej 10% powierzchni ciała, 

wszystkie oparzenia obejmujące ręce, twarz, oczy, uszy, krocze, stopy. 

Oparzenia ciężkie 

 oparzenia II stopnia powyżej 25% powierzchni ciała u dorosłych, 

 oparzenia II stopnia powyżej 20% powierzchni ciała u dzieci, 

 oparzenia III stopnia powyżej 10% powierzchni ciała, 

 oparzenia III stopnia twarzy, szyi, krocza, stóp, okrężne, 

 oparzenia inhalacyjne, elektryczne, chemiczne, 

 oparzenia powikłane innymi ciężkimi urazami lub chorobami współistniejącymi. 

 

Pierwsza pomoc w oparzeniach 

Pierwsza pomoc powinna zostać udzielona w jak najkrótszym czasie od wystąpienia urazu 

z zastosowaniem zasad ostrożności i bezpieczeństwa. W pierwszej kolejności ważne jest 

zadbanie o bezpieczeństwo własne i poszkodowanych osób. Należy także pamiętać                                

o konieczności usunięcia źródła wywołującego oparzenie [23].  

Płomienie należy stłumić odcinając dostęp tlenu do ognia lub zagasić za pomocą wody. 

Należy także pamiętać o konieczności zdjęcia odzieży i biżuterii z miejsc oparzonych. Jeśli 

ubranie jest wtopione w uszkodzoną skórę, zostawia się je na miejscu. Wszystkie te czynności 

należy wykonywać z ostrożnością, aby nie pogłębiać obrażeń [19]. 

Kolejnym etapem jest oziębianie oparzonych miejsc. Jeśli zmiany oparzeniowe zajmują 

małą powierzchnię ciała można stosować zasadę „3x15”, która polega na zlewaniu powierzchni 

oparzonych czystą wodą o temperaturze 15
o
C z odległości 15cm przez 15 minut.                               
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Gdy oparzenie jest rozległe schładzanie nie powinno trwać dłużej niż kilka minut ze względu na 

ryzyko wystąpienia hipotermii [23]. 

Po schłodzeniu, rana oparzeniowa powinna być odpowiednio zabezpieczona, najlepiej 

suchym jałowym gazikiem [19].  

Należy także pamiętać o wsparciu psychicznym i odpowiedniej termoizolacji 

poszkodowanego [23]. 

 

Leczenie oparzeń 

Sposób leczenia oparzeń jest zależny od ich ciężkości. Oparzenia lekkiego stopnia 

powinny być leczone ambulatoryjnie, średniego stopnia w warunkach szpitalnych, a ciężkiego 

stopnia w specjalistycznych oddziałach oparzeniowych [1]. 

Wskazaniem do hospitalizacji są: 

 Oparzenia I i II stopnia obejmujące więcej niż 20% całkowitej powierzchni ciała. 

 Oparzenia III i IV stopnia. 

 Oparzenia chemiczne i oparzenia prądem  

 Oparzenia twarzy, szyi, krocza, pach, pachwin, rąk, nóg. 

 Oparzenia okrężne. 

 Oparzenia dróg oddechowych, lub jego podejrzenie. 

 Oparzenia u pacjentów ze współistniejącymi chorobami utrudniającymi leczenie takimi jak 

np. niewydolność krążeniowo-oddechowa, cukrzyca itp. [1,.24]. 

 

Przeciwdziałanie zaburzeniom metabolicznym 

Zapobieganie postępującemu wyniszczeniu organizmu spowodowanego 

hipermetabolizmem w wyniku rozległych oparzeń polega na zapobieganiu parowania z rany 

oparzeniowej, farmakologicznym zablokowaniu katecholamin odpowiedzialnych za nadmierny 

metabolizm, wczesnym i odpowiednio dostosowanym do zapotrzebowania żywieniu, a także 

wczesnym zamknięciu raz oparzeniowych [11]. 
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Leczenie wstrząsu oparzeniowego 

Wstrząs oparzeniowy początkowo jest odpowiedzią na niedobór płynu w łożysku 

naczyniowym, a gdy nie jest leczony może prowadzić nawet do rozległych uszkodzeń 

narządowych [11]. 

W pierwszych dwóch dobach wstrząs oparzeniowy należy leczyć płynami 

zapewniającymi perfuzję narządową. Niezbędna w tym celu jest znajomość reguł 

przetoczeniowych oraz zasad monitorowania ilości i szybkości przetaczanych oraz podawanych 

doustnie płynów [11]. 

W celu obliczenia ilości przetaczanych płynów najczęściej stosowane są reguły Brooka 

lub Parklanda. 

Reguła Brooka: 

Pierwsze 24 godziny 

Osocze, albuminy lub dekstran – 0,5ml x kg m. c. x % oparzonej powierzchni ciała 

Mleczanowy roztwór Ringera – 1,5ml x kg m. c.  x % oparzonej powierzchni ciała 

Następne 24 godziny 

Osocze, albuminy lub dekstran – 0,25ml x kg m. c. x % oparzonej powierzchni ciała 

Mleczanowy roztwór Ringera – 0,75ml x kg m. c.  x % oparzonej powierzchni ciała 

    Reguła Parklanda. 

Pierwsze 24 godziny 

Dorośli: mleczanowy roztwór Ringera – 2-4ml x kg m. c. x % oparzonej powierzchni ciała 

Dzieci: mleczanowy roztwór Ringera – 4-8ml x kg m. c. x % oparzonej powierzchni ciała 

Następne 24 godziny 

5% roztwór glukozy w ilości wystarczającej do stałego utrzymania stężenia sodu + 150-500ml 

osocza 

 

Odżywianie podczas leczenia oparzeń 

Przemiany metaboliczne u osób oparzonych wzrastają wraz ze stopniem ciężkości 

oparzenia, a dzienne zapotrzebowanie energetyczne wzrasta dwukrotnie. Wsparcie metaboliczne 

i żywieniowe to istotny element leczenia uzupełniającego oparzonych pacjentów. Specjalistyczne 

odżywianie należy rozpoczynać odpowiednio wcześnie i dobierać indywidualnie do stanu 

pacjenta [11, 25] 
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Zaleca się stosowanie wysokobiałkowych, niskotłuszczowych oraz 

wysokowęglowodanowych mieszanin żywieniowych oraz suplementowanie witamin                              

i pierwiastków śladowych [25]. 

 

Leczenie zachowawcze 

W leczeniu zachowawczym istotne znaczenie ma zapobieganie i leczenie zakażeń. 

Zapobieganie wystąpienia zakażenia rany oparzeniowej należy rozpocząć bezpośrednio po urazie 

i kontynuować aż do momentu zagojenia rany. Ranę oparzeniową należy myć środkami 

bakteriobójczymi oraz każdorazowo zaopatrywać w warunkach pełnej jałowości. Przed 

założeniem pierwszego opatrunku należy usunąć wszystkie pęcherze lub pozostałości po nich, 

dokładnie oczyścić ranę oraz ocenić stopień i rozległość oparzenia [26]. 

Rany w oparzeniach I stopnia wymagają jedynie natłuszczenia np. maścią z aloesem, 

bacytracyną, czy mupirocyną. Rany oparzeniowe powyżej I stopnia zaopatruje się wykonując 

zamknięte opatrunki wielowarstwowe składające się ze środka natłuszczającego, 

bakteriobójczego, oraz wielu warstw jałowej gazy.  

Do powszechnie stosowanych przeciwbakteryjnych leków działających miejscowo 

należą: sól srebrowa sulfadiazyny, octan mafenidu, 0,5% roztwór azotanu srebra, 

chlorheksydyna, etakrydyna, jodopowidon. Stosowanie tych środków hamuje rozwój zakażenia 

miejscowego [26, 27]. 

 

Leczenie chirurgiczne 

Leczenie chirurgiczne polega na usunięciu martwych tkanek zanim ulegną one zakażeniu 

lub od razu, gdy wystąpią jego objawy. Usunięcie martwicy i zamknięcie ran przeszczepami 

skóry jest powszechnym sposobem leczenia zmniejszającym zachorowalność i śmiertelność 

oparzonych pacjentów [11]. 

Wyróżnia się trzy podstawowe metody chirurgicznego wycięcia ran oparzeniowych. 

Pierwszą z nich jest technika wycięcia warstwowego (stycznego). Jest ona stosowana, gdy 

martwica skóry właściwej jest niepełna. Martwe tkanki usuwa się do warstwy punkcikowego 

krwawienia oznaczającego żywotność podłoża. Drugą metodą jest technika wycięcia rany 

oparzeniowej i tkanki podskórnej do powięzi. Polega to na wycięciu martwicy wraz ze zdrową 

tkanką podskórną, dzięki której uzyskuje się zdrowe podłoże umożliwiające łatwe zastosowanie 
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przeszczepu skóry lub opatrunku biologicznego. Trzecia technika to wycięcie martwicy                           

i zaszycie rany [11]. 

 

Późne skutki oparzeń 

   Problemy, z jakimi spotykają się pacjenci po zakończeniu leczenia w szpitalu są różne. 

Najpowszechniejszym z nich jest powstanie blizn przerostowych oraz przykurczy 

pooparzeniowych. Problematyczny jest także stan skóry, ponieważ na wygojonych ranach jest 

ona bardzo sucha, łuszcząca się i swędząca. Aby zminimalizować powyższe problemy należy 

chronić skórę przed promieniami ultrafioletowymi, stosować zabiegi natłuszczające                          

i rehabilitacyjne [1]. 

 

Rehabilitacja 

Postępowanie rehabilitacyjne jest integralną i niezbędną częścią leczenia oparzeń. 

Powinno być ono rozpoczęte w dniu przyjęcia do szpitala oraz kontynuowane, aż do uzyskania 

oczekiwanego poziomu sprawności [28, 29]. 

W rehabilitacji oparzeń wyróżnia się fazę wczesną i późną. W okresie wczesnym 

występują procedury fizjoterapeutyczne takie jak: terapia ułożeniowa, szynowanie, oraz 

kinezyterapia, a w okresie późnym presoterapia, laseroterapia, jonoforeza oraz masaże [28]. 

Rehabilitacja pacjentów po oparzeniach termicznych ma na celu aktywizację pacjenta, 

zapobieganie zanikom mięśniowym, przyspieszenie gojenia się rany oparzeniowej, profilaktykę 

przeciwodleżynową, profilaktykę powikłań oddechowych, profilaktykę przykurczy i deformacji 

stawowych oraz rozciąganie oraz uelastycznianie blizny [28]. 

 

Aspekty psychologiczne oparzeń 

Opieka psychologiczna jest jednym z elementów skojarzonego leczenia pacjenta 

oparzonego. Wsparcie psychologiczne ofiar urazów oparzeniowych, a także ich rodzin ma duży 

wpływ na leczenie, postrzeganie choroby, oraz późniejszą jakość życia [1]. 

Pacjentom oparzonym zazwyczaj towarzyszą silne emocje takie jak: strach przed śmiercią lub 

przed oszpeceniem, niepokój spowodowany hospitalizacją, szok z powodu nowej sytuacji czy 

nawet depresja. Opanowanie i przezwyciężenie przez pacjenta i jego najbliższych trudnej sytuacji 
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związanej z urazem jest możliwe z pomocą wykwalifikowanych psychologów i personelu 

medycznego [1]. 

 

Zapobieganie oparzeniom 

Zapobieganie oparzeniom polega głównie na zachowaniu ostrożności w domu, pracy                   

i szkole. Często zwykłe rozkojarzenie lub brak rozsądku może doprowadzić do tragedii.                         

W Polsce prowadzone są programy profilaktyki oparzeń mające na celu podniesienie 

świadomości społeczeństwa w takich aspektach jak: okoliczności powstawania oparzeń, metody 

ich zapobiegania oraz zasady udzielania pierwszej pomocy [30].  

 

CEL PRACY 

Celem pracy była analiza indywidualnego przypadku na podstawie obserwacji, wywiadu, 

pomiary oraz analizy dokumentacji, sformułowanie diagnozy pielęgniarskiej, zaplanowanie                        

i realizacja działań pielęgnacyjnych u pacjentki z oparzeniem II i III stopnia oraz przedstawienie 

roli pielęgniarki w opiece nad pacjentką z oparzeniem II i III stopnia. 

 

MATERIAŁ I METODY 

Badaniem objęto pacjentkę w wieku 8 lat przebywającą na oddziale Chirurgii Dziecięcej 

w Dziecięcym Szpitalu Uniwersyteckim w Białymstoku z powodu rozległych oparzeń II i III 

stopnia. W postępowaniu badawczym zastosowano obserwację pielęgniarską, pomiary pośrednie 

i bezpośrednie oraz analizę dokumentacji medycznej. 

Badanie odbyło się z zastosowaniem następujących metod: obserwacji, analizie 

dokumentacji pacjentki, mającej związek z przebiegiem leczenia oraz pomiarze wartości 

istotnych dla przebiegu choroby i leczenia np. pomiar temperatury, ciśnienia tętniczego, tętna, 

diurezy. 

 

WYNIKI 

Opis przypadku 

Ośmioletnia dziewczynka została hospitalizowana w trybie nagłym w Białostockim 

Szpitalu Dziecięcym na oddziale Chirurgii Dziecięcej z powodu oparzenia wrzątkiem.  
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Z informacji uzyskanych w trakcie wywiadu wynika, że dziecko przez nieuwagę strąciło 

na siebie dzbanek z gorącą wodą. Matka dziewczynki natychmiast po udzieleniu pierwszej 

pomocy (zdjęcie ubrań przylegających do oparzonej strefy, schłodzenie oparzonej okolicy, 

okrycie ran jałowymi gazami i czystym prześcieradłem) zawiozła dziecko do szpitala. 

 Przy przyjęciu stan ogólny średni, dziecko przytomne, niespokojne, płaczliwe. Zmierzono 

parametry życiowe:  

 tętno: 110 uderzeń/minutę, miarowe, słabo wyczuwalne na obwodzie, 

 ciśnienie tętnicze krwi: 112/76 mmHg, 

 temperatura: 38,2 
o 
C, 

 oddech: przyspieszony – 24 oddechy/minutę, 

 saturacja: 98%. 

 

Dokonano oceny głębokości i rozległości oparzenia: widoczne oparzenia II i III stopnia 

zajmujące ok. 19% powierzchni ciała, zlokalizowane  na tułowiu od mostka do linii bioder, obu 

udach oraz lewej ręce. Powierzchnia oparzeniowa obrzęknięta, silnie zaczerwieniona, pokryta 

pęcherzami wypełnionymi płynem surowiczym. Dziecko zgłasza osłabienie, uczucie zimna, 

intensywny ból i pieczenie oparzonej powierzchni. 

Pobrano mocz na badanie ogólne oraz krew do badań takich jak:  

 morfologia, 

 gazometria, 

 proteinogram, 

 oznaczenie grupy krwi, 

 oznaczenie poziomu: glukozy, elektrolitów, mocznika, kreatyniny, transaminazy. 

 

Analiza wyników wykazała zaburzenia wodno – elektrolitowe oraz utratę białek osocza. 

Pozostałe wyniki badań w normie. 

Wykonano toaletę ran oparzeniowych roztworem Hibitanu, nałożono krem Dermazin                       

i założono jałowy opatrunek. Rozpoczęto płynoterapię zgodnie z regułą Parkland w modyfikacji 

Baxtera, antybiotykoterapię, podano leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i uspokajające. 

 Dziecku przydzielono salę izolacyjną z powodu ryzyka zakażenia ran oparzeniowych.  
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Matka dziewczynki pozostała w szpitalu, została zapoznana z topografią szpitala                       

i zasadami obowiązującymi na oddziale. Poinformowano mamę i dziecko o zaleceniach 

dotyczących diety oraz zasadach i sposobie zbierania moczu w celu kontroli dobowej zbiórki. 

 W 2 dobie pobytu w szpitalu dziecko nadal zgłaszało silne dolegliwości bólowe okolic 

oparzonych. Zmieniono przesiąknięte płynem surowiczym opatrunki na ranach oparzeniowych. 

Kontynuowano płynoterapię, antybiotykoterapię, leczenie przeciwbólowe oraz 

przeciwgorączkowe. Dziewczynka przyjmuje posiłki niechętnie w małych ilościach, zgłasza 

dolegliwości układu pokarmowego (wzdęcia, zaparcia). Źle znosi sytuację spowodowaną 

wypadkiem i pobytem w szpitalu. Jest płaczliwa, niechętna do współpracy. 

 

Indywidualny plan opieki pielęgniarskiej. 

Diagnoza pielęgniarska 1. Ból ran oparzeniowych z powodu termicznego uszkodzenia tkanek. 

Cel opieki: Zmniejszenie dolegliwości bólowych. 

Działania pielęgniarskie: 

 obserwowanie dziecka pod kątem zapotrzebowania na środki przeciwbólowe oraz ocena 

stopnia natężenia bólu za pomocą skali VAS, 

  zapewnienie obwodowego dostępu naczyniowego z powodu konieczności podawania 

leków przeciwbólowych i płynów nawadniających drogą dożylną, oraz zabezpieczenie 

kaniuli obwodowej przed jej celowym lub przypadkowym usunięciem przez dziecko, 

 systematyczne podawanie leków przeciwbólowych i uspokajających na zlecenie lekarza    

w celu osiągnięcia stałej analgosedacji, oraz podawanie dodatkowych dawek przed 

czynnościami nasilającymi ból takimi jak: zmiana opatrunku, ćwiczenia usprawniające, 

zabiegi fizjoterapeutyczne, 

 wykonywanie czynności pielęgnacyjno-leczniczych delikatnie i sprawnie, 

 stosowanie opatrunku na oparzone miejsca w celu ochrony przed czynnikami 

zewnętrznymi potęgującymi ból, 

 ułożenie dziewczynki w pozycji minimalizującej obrzęk i ból, uniesienie kończyn 

powyżej poziomu serca w celu ułatwienia odpływu płynu ustrojowego, zastosowanie 

udogodnień takich jak: żelowe materace, miękkie poduszki, 

 zachęcanie do stosowania niefarmakologicznych metod uśmierzenia bólu takich jak: 

odwracanie uwagi dziecka, techniki relaksacyjne i wyobrażeniowe, zabawy, 
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 zapewnienie spokoju na sali pacjentki, zminimalizowanie działania dodatkowych       

bodźców potęgujących ból (hałas, ostre światło, dotyk). 

Ocena podjętych działań: Ból zmniejszył się nieznacznie. 

 

Diagnoza pielęgniarska 2. Podwyższona temperatura ciała w wyniku zwiększonych procesów 

katabolicznych, dolegliwości bólowych oraz stresu. 

Cel opieki: Przywrócenie prawidłowego poziomu temperatury ciała. 

Działania pielęgniarskie: 

 kontrola temperatury ciała dziewczynki, 

 obserwacja dziecka pod kątem wystąpienia objawów wskazujących na podwyższoną 

temperaturę (rumieńce na twarzy, dreszcze, przyspieszone tętno), 

 stosowanie zimnych układów na miejsca przebiegu dużych naczyń krwionośnych, 

  podawanie leków obniżających temperaturę ciała na zlecenie lekarza, 

 zalecanie nakładania luźnej przewiewnej bielizny osobistej, stosowanie lekkiego 

przykrycia, 

 zmiana bielizny pościelowej i osobistej jeśli występuje potliwość u dziecka, 

 uzupełnianie zwiększonego przez gorączkę zapotrzebowania na tlen i płyny. 

Ocena podjętych działań: Poziom temperatury ciała był stale kontrolowany i obniżany w razie 

konieczności. 

 

Diagnoza pielęgniarska 3. Dyskomfort spowodowany zaparciami i wzdęciami. 

Cel opieki: Uregulowanie częstości wypróżnień, zlikwidowanie wzdęć. 

Działania pielęgniarskie: 

 modyfikacja diety poprzez wprowadzenie większej ilości błonnika, uwzględnienie 

produktów zbożowych takich jak np. kasza gryczana, jęczmienna, razowe pieczywo, 

 ograniczenie produktów hamujących perystaltykę jelit takich jak: makarony, białe 

pieczywo, ryż, kakao, 

 w miarę możliwości zwiększenie aktywności fizycznej dziecka, 

 stosowanie niefarmakologicznych metod likwidowania zaparć i wzdęć (masaże,  ciepłe 

okłady), 
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 zastosowanie farmakologicznych środków pobudzających perystaltykę jelit i 

rozluźniających stolec na zlecenie lekarza. 

Ocena podjętych działań: Dziewczynka wypróżniła się. 

 

Diagnoza pielęgniarska 4. Lęk i niepokój spowodowany urazem i pobytem w szpitalu. 

Cel opieki: Złagodzenie lęku i niepokoju, zapewnienie wsparcia emocjonalnego. 

Działania pielęgniarskie:  

 nawiązanie i utrzymanie dobrego kontaktu z dzieckiem, okazanie zrozumienia, 

życzliwości oraz zapewnienie spokojnej atmosfery, 

 wyjaśnienie dziewczynce przyczyny i konieczności pobytu w szpitalu, 

 umożliwienie rodzicom pobytu w szpitalu dzieckiem oraz udziału rodzica w czasie 

wykonywania czynności pielęgnacyjno-leczniczych, 

 tłumaczenie dziecku zasadności i kolejności wykonywanych czynności pielęgniarskich   

w celu zmniejszenia niepokoju, 

 odwracanie uwagi rozmową lub zabawą podczas bolesnych zabiegów, 

 zapewnienie dziecku korzystnych warunków do snu i odpoczynku (ograniczenie 

nieprzyjemnych bodźców zewnętrznych), 

 organizowanie dziecku czasu wolnego (oglądanie telewizji, czytanie książek, gry), 

 zachęcenie dziecka do rozmowy z psychologiem szpitalnym. 

Ocena podjętych działań: Lęk i niepokój zmniejszył się w znacznym stopniu. 

 

Diagnoza pielęgniarska 5. Ryzyko wystąpienia zaburzeń wodno-elektrolitowych. 

Cel opieki: Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia powikłań. 

Działania pielęgniarskie: 

 prowadzenie płynoteriapii w stałym wlewie dożylnym zgodnie z kartą zleceń oraz 

kontrola ilości i szybkości podawania płynów, 

 pomiar, ocena, interpretacja i dokumentacja co godzinę na karcie pacjenta takich 

parametrów jak: 

o temperatura, 

o ciśnienie tętnicze krwi, 

o tętno (rytm, częstotliwość, napięcie), 
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o oddech (częstość, charakter), 

o stopień wysycenia hemoglobiny tlenem (saturacja). 

 obserwacja dziewczynki w kierunku objawów hipowolemii (częstotliwość, rytm                        

i napięcie tętna,  wartości ciśnienia tętniczego krwi, częstość oddechów, wilgotność oraz 

ocieplenie rąk i stóp, zabarwienie powłok skórnych, kontakt z dzieckiem), 

 prowadzenie bilansu płynów. Odnotowywanie w karcie bilansu ilości spożytych                        

i podanych dożylnie płynów oraz ilości oddanego moczu, jak również danych na temat 

ewentualnych wymiotów i biegunek, 

 dwa razy dziennie przeprowadzenie kontroli masy ciała w celu monitorowania ilości 

płynów zatrzymanych w tkankach, 

 prowadzenie stałej obserwacji dziecka (stan świadomości, niepokój ruchowy                                  

i psychiczny, kontakt z otoczeniem, senność, drgawki), 

 na zlecenie lekarza pobieranie krwi w celu oceny stanu nawodnienia pacjentki. 

Ocena podjętych działań: Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej nie wystąpiły.  

  

Diagnoza pielęgniarska 6. Ryzyko wystąpienia niewydolności krążeniowo-oddechowej                        

i zaburzeń rytu serca. 

Cel opieki: Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu serca oraz wystąpienia 

niewydolności krążeniowo-oddechowej. Szybkie wykrycie ewentualnych powikłań. 

Działania pielęgniarskie: 

 podłączenie pacjentki do kardiomonitora, obserwacja w kierunku niepokojących zmian                 

w zapisie EKG oraz informowanie lekarza o wszystkich nieprawidłowościach, 

 pomiar, analiza i dokumentacja podstawowych parametrów życiowych (częstotliwość, 

rytm i napięcie tętna, wartości ciśnienia tętniczego krwi, ilość i jakość  oddechów, 

temperatura ciała, saturacja), 

 ocena ciepłoty i zabarwienia dystalnych części kończyn,  

 pobieranie krwi na zlecenie lekarza w celu oznaczenia elektrolitów, równowagi kwasowo-

zasadowej i morfologii, 

 udział w farmakoterapii przez podawanie leków zgodnie ze zleceniem lekarza w celu 

uzupełnienia niedoborów sodu, wyrównania stężenia jonów wapnia oraz  zapobiegania                 

i leczenia ewentualnych zaburzeń sercowych. 



Zadania edukacyjne i terapeutyczne u dziecka z oparzeniem 2 i 3 stopnia  

392 

 

Ocena podjętych działań: Niewydolność krążeniowo-oddechowa oraz zaburzenia rytmu serca 

nie wystąpiły. 

 

Diagnoza pielęgniarska 7. Ryzyko wystąpienie zaburzeń termoregulacji z powodu rozległych 

ran oparzeniowych. 

Cel opieki: Zapobieganie zaburzeniom termoregulacji, utrzymanie prawidłowej temperatury 

ciała. 

Działanie pielęgniarskie: 

 stosowanie wielowarstwowych opatrunków oraz zapobieganie ich przesiąkaniu, 

 kontrolowanie i dokumentowanie temperatury ciała w karcie gorączkowej, 

 obserwacja pod kątem przegrzania lub wychłodzenia organizmu, 

 ogrzanie pomieszczenia w którym są zmieniane opatrunki, ogrzanie maści, kremów, 

płynów stosowanych przez pacjentkę, 

 zadbanie o suchość bielizny osobistej i pościelowej. 

Ocena podjętych działań: Poziom temperatury ciała był stale kontrolowany. 

 

Diagnoza pielęgniarska 8. Ryzyko zakażenia rany oparzeniowej  

Cel opieki: zapobieganie zakażeniu rany oparzeniowej, wczesne wykrycie objawów zakażenia. 

Działania pielęgniarskie: 

 obserwacja dziecka pod kątem wykrycia wczesnych objawów zakażenia rany (obserwacja 

parametrów życiowych, ocieplenia i obrzęku tkanek, zmiany zabarwienia rany, zwrócenie 

uwagi na wydzieliny z rany i wydzielający się zapach, ból, wzrost temperatury ciała), 

 zmiana opatrunków i wykonywanie każdej czynności pielęgniarskiej z zachowaniem 

aseptyki i antyseptyki (mycie i dezynfekcja rąk, zakładanie jednorazowych rękawiczek, 

zakładanie odzieży ochronnej jednorazowego użytku, stosowanie sterylnego sprzętu oraz 

jałowych opatrunków), 

 dbanie o higienę skóry dziecka, dokładne mycie i osuszanie ciała podczas codziennej 

toalety, 

 stosowanie jałowych opatrunków, niedopuszczanie do ich przesiąknięcia, stosowanie 

dodatkowych warstw opatrunku w celu zabezpieczenia rany przed drobnoustrojami oraz 

przed wypływem płynów sączących się z rany na zewnątrz, 
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 codzienna zmiana bielizny pościelowej w łóżku dziecka, stosowanie pościeli 

wyjałowionej, 

 wietrzenie sali, na której znajduje się pacjentka w celu zmniejszenia ilości bakterii 

nagromadzonych w pomieszczeniu, dokładne jej sprzątanie z zastosowaniem środków 

antyseptycznych, oraz ograniczenie ilości przedmiotów na sali, 

 przekazanie rodzicom zasad reżimu sanitarnego – mycie i dezynfekcja rąk przy 

każdorazowym kontakcie z dzieckiem oraz zakładanie fartucha ochronnego, 

 pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych oraz podawanie antybiotykoterapii  na 

zlecenie lekarza. 

Ocena podjętych działań: Zminimalizowano możliwość zakażenia rany oparzeniowej. 

 

Diagnoza pielęgniarska 9. Ryzyko niedożywienia białkowo-kalorycznego z powodu 

podwyższonego metabolizmu i braku apetytu. 

Cel opieki: Poprawa apetytu. 

Działania pielęgniarskie:  

 zapewnienie bogatobiałkowej i wysokokalorycznej diety, 

 uświadomienie dziecku i rodzicom konieczności i zasad stosowania  diety, 

 zalecenie regularnego pożywania posiłków, podawania jedzenia częściej, ale                             

w mniejszych porcjach, 

 zachęcanie dziecka do spożywanie pokarmów poprzez podawanie lubianych                               

i akceptowanych przez dziecko produktów, 

  kontrolowanie ilości, objętości i wartości spożywanych posiłków, 

 obserwowanie tolerancji organizmu na przyjmowane pokarmy pod kątem objawów 

dyspeptycznych (nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka), 

 ocena stanu odżywienia i masy ciała (ważenie pacjentki oraz pobieranie materiału na 

badania laboratoryjne na zlecenie lekarza. 

Ocena podjętych działań: Dziecko chętniej jadło posiłki. 

 

 

 

 



Zadania edukacyjne i terapeutyczne u dziecka z oparzeniem 2 i 3 stopnia  

394 

 

Wskazówki do dalszej pielęgnacji 

 kontrola parametrów życiowych (temperatura ciała, ciśnienie tętnicze krwi, tętno, saturacja), 

 kontrola odczuwanych dolegliwości bólowych z zastosowaniem skal oceny bólu, 

 podawanie leków na zlecenie lekarza, 

 prowadzenie karty bilansu płynów, 

 zmiana opatrunków z zachowaniem aseptyki i antyseptyki, 

 stosowanie diety z dużą ilością białka i błonnika oraz zachęcanie dziecka do spożywania 

posiłków. 
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WSTĘP 

 W XXI wieku przyjęto powszechnie za wyznacznik piękna wysportowane, gładkie                    

i jędrne ciało. Przyczynia się to do rosnącej z roku na rok liczby osób, które w pogoni za 

idealnym wyglądem, decydują się na korzystanie z zabiegów pozwalających zmodyfikować                   

i poprawić wygląd skóry i ciała. To właśnie dlatego współcześnie, zabiegi mieszczące się                     

w zakresie kosmetologii oraz medycyny estetycznej stają się powszechne. Warto jednak 

zauważyć, iż nierzadko tego rodzaju zabiegi są również „deską ratunku” dla osób, które z 

powodów zdrowotnych muszą uporać się z defektami w kondycji i wyglądzie skóry. Niezależnie 

od mody postęp w tym zakresie trzeba uznać za potrzebny i pomocny dla wielu osób. 

Postęp technologiczny, naukowy, nowa jakość w kosmetologii oraz zmiany podejścia 

społeczeństwa do kanonów piękna, wpływają na powstawanie coraz większej liczby metod                       

i  technik modelujących sylwetkę, z których można skorzystać w gabinetach kosmetycznych. 

Celem poprawy wyglądu skóry wdrażane są rozwiązania takie jak m.in. presoterapia, zabiegi 

laserowe, zabiegi z wykorzystaniem ultradźwięków, fal radiowych, wiele różnorodnych technik 

masażu. Powoli odchodzi się od manualnego wykonywania zabiegów na rzecz  korzystania                   

z nowoczesnych urządzeń, pozwalających zwiększać efektywność wykonywanych zabiegów.                   

Z przekonaniem można uznać, iż dzisiejsze metody zwalczania takich problemów skórnych jak 

cellulit, nagromadzenie tkanki tłuszczowej, wiotkość, czy starzenie się skóry cechuje wysoka 

efektywność powiązana z wysoką jakością wykonywanych zabiegów.  

 

Charakterystyka zabiegów modelujących w gabinecie kosmetycznym 

Obecnie wykonywanie zabiegów modelujących sylwetkę stało się bardzo popularne                  

w gabinetach kosmetycznych, postęp technologii przyczynia się nie tylko do różnorodności 
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zabiegów, ale także coraz wyraźniejszych efektów ich efektów. Wśród zabiegów modelujących 

wykonywanych w gabinecie kosmetycznym można wyróżnić [1]: 

 endermologię - to zabieg typowo antycellulitowy, do jego wykonania stosuje się 

wyspecjalizowaną aparaturę składającą się z dwóch sterowanych mechanicznie rolek, 

znajdujących się w  hermetycznej komorze, gdzie panuje podciśnienie. Efektem zabiegu 

jest pobudzenie komórek skóry właściwej, podwyższenie syntezy kolagenu i elastyny, 

udoskonalenie przepływu chłonki oraz oddziaływanie przeciwobrzękowe. Jest to 

nowoczesna, unikalna technologia, łącząca trzy techniki masażu tj. ujędrniającego, 

antycellulitowego oraz drenażu limfatycznego [2, 3]. 

 presoterapia - to forma intensywnego masażu pompująco-ugniatającego, który wykonuje 

się za pomocą rękawów uciskowych dla każdej z kończyn oraz pasa na okolicę brzucha. 

W zabiegu tym oddziałuje się na tkanki, układ naczyniowy, dochodzi do intensyfikacji 

układu krwionośnego i limfatycznego, co poprawia metabolizm i redukuje objętość 

komórek tłuszczowych. Metoda ta poprawia jędrność, elastyczność, napięcie skóry                 

i redukuje cellulit. Zabieg jest relaksujący i redukuje stres [4]. 

 masaże wyszczuplające - pozwalają poprawić krążenie krwi i limfy, ograniczyć obrzęki, 

pozbyć się toksyn i zbyt dużej ilości wody z organizmu. Szczególnym rodzajem masażu 

jest drenaż limfatyczny pobudzający układ limfatyczny. Wykonywany jest metodą 

ugniatania i pompowania manualnego, pobudzającego przepływ limfy do węzłów 

chłonnych. Drenaż pomaga pozbyć się wrażenia ciężkości kończyn dolnych, redukcji 

ulega kumulacja płynów w tkankach, a komórki pozbywają się substancji toksycznych. 

Innym masażem jest zastosowanie bańki chińskiej na całe ciało i okolice objęte 

cellulitem. Jest to bańka wykonana z gumy, zasysająca tkankę do środka. Zabieg 

uelastycznienia i wygładza skórę, zmniejsza cellulit i obwód części ciała, poddawanej 

zabiegowi [5, 6]. Odmianą tego masażu, jest masaż próżniowy (vaccum), wykonywany 

szklanymi bańkami oraz węża, który zasysa powietrze. Masażem modelującym sylwetkę 

jest hydromasaż, który powoduje ukrwienie tkanek. Ponadto popularna stała się technika 

body wrapping, czyli  peelingu ciała - złuszczeniu komórek naskórka, co powoduje 

usuwanie toksyn, nadmiaru płynów, produktów przemiany materii [7]. 
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 zabiegi laserowe - wykorzystują lasery biostymulujące, oddziaływujące jako efekt 

termiczny, w głębokich warstwach skóry. Promieniowanie rozszerza malutkich naczyń 

krwionośnych, usprawniając przepływ limfy i krwi, redukcję obrzęków, poprawę 

wyglądu i elastyczności skóry, a aktywizując komórki regeneruje skórę i odbudowuje 

tkanki. Nowością jest zimny laser, nieinwazyjna metoda zmniejszania objętości tkanki 

tłuszczowej, przez skórę. Światło lasera przenika przez skórę, oddziałując selektywnie na 

adipocyty, nie zagrażając nerwom i naczyniom krwionośnym [8]. 

 elektrostymulacja  to zabieg z zastosowaniem prądu zmiennego, skierowany na lepsze 

wzmocnienie mięśni, szybszą redukcję tkanki tłuszczowej, poprawę metabolizmu. 

Impulsy elektryczne stymulują włókna mięśniowe, a energia pobierana jest z tkanki 

tłuszczowej oraz wzmaga się synteza kolagenu w skórze właściwej, poprawiając krążenie 

[8]. 

 zabiegi z wykorzystaniem fali radiowych - zaliczane są do elektromagnetycznych                  

o wysokiej częstotliwości, kiedy oddziaływanie fali radiowych na skórę wywołuje efekt 

termalny. Zabiegi koncentrują się na kontrolowanym, miejscowym przegrzaniu tkanki 

tłuszczowej oraz łącznej, redukując cellulit, nadmiar tłuszczu i ujędrniając oraz 

uelastyczniając skórę. Zabiegi tego typu poprawiają strukturę i funkcje skóry – staje się 

ona  napięta, elastyczna i estetycznie wyglądająca [9, 10]. 

 zabiegi  z  wykorzystaniem  ultradźwięków  o  niskiej  częstotliwości  rozbijają 

zgromadzoną tkankę tłuszczową za pomocą urządzenia z dwiema głowicami. Pierwsza 

ma działanie rozgrzewające i czyniące płynną podskórną tkankę tłuszczową, druga 

emituje fale ultradźwiękowe, działające destruktywnie na błony komórkowe adipocytów. 

Fale ultradźwiękowe pobudzają krążenie i usprawniają przepływ limfy, przyspieszają 

przemianę materii. Są to zabiegi bezinwazyjne i dobrze tolerowane przez klientów 

salonów kosmetycznych [11]. 

 

Efekty  zabiegów  modelujących 

 Zabiegi modelujące sylwetkę przynoszą efekt w postaci zmniejszenia obwodów ciała, 

uelastycznienia skóry, poprawy jej wyglądu i kondycji, redukcji cellulitu, obrzęków, 

nierównomiernie rozłożonej tkanki tłuszczowej, pozbycia się nadmiaru wody i toksyn                           

w organizmie. Zabiegi te dają efekt estetyczny, a także zdrowotny.  
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 Wśród najważniejszych efektów można wyróżnić [12]: 

 odmłodzenie, uelastycznienie i ujędrnienie skóry, zmniejszenie zmarszczek, spłycenie 

blizn, rozstępów; 

 odchudzenie, redukcję cellulitu, podniesienie pośladków, wygładzenie ud, zmniejszenie 

ilości tkanki tłuszczowej; 

 oczyszczenie, poprzez usunięcie nadmiaru wody i toksyn z organizmu; 

 terapia zmniejszania dolegliwości bólowych i obrzęków. 

 ograniczenie zastojów i redukcja obrzęków; 

 poprawę przemiany materii; 

 wzmocnienie odporności; 

 pozbycie się toksyn; 

 redukcja otyłości miejscowej; 

 uelastycznienie i poprawa wyglądu skóry; 

 zmniejszenie obwodów ciała; 

 redukcja rozciągniętej skóry; 

 łagodzenie napięcia mięśniowego; 

 relaksacja; 

 wspomaganie napięcia tkanki łącznej; 

 rozproszenie komórek tłuszczowych; 

 poprawa jędrności skóry; 

 wzmocnienie i rozbudowa mięśni; 

 przyspieszenie przemiany materii [13, 14, 15]. 

 

Zewnętrzne  obszary  tłuszczu  i  skóry  właściwej  dość  dobrze  reagują  na  zabiegi 

modelujące, a zmiany w nich zachodzące są bezpieczne. Zabiegi modelujące sylwetkę wpływają 

zatem zarówno na stan skóry, jak i na sylwetkę. Zabiegi tego typu najczęściej wykonywane są                

w takich okolicach jak: uda, pośladki, łydki, kolana, boki, brzuch i piersi [16]. 
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CEL PRACY 

Celem pracy było: 

1. Uzyskanie informacji na temat zastosowania zabiegów modelujących w gabinecie 

kosmetycznym.  

2. Ocena wiedzy kosmetologów na temat zastosowania zabiegów modelujących. 

 

MATERIAŁ I METODY 

Grupę badawczą stanowili kosmetolodzy w ilości 50 osób pośród których znajdowały się 

same kobiety. Badanie ankietowe zostało zrealizowane w okresie 27.01.2020 - 02.03.2020 roku, 

przeprowadzone były w sześciu gabinetach kosmetologicznych na terenie Łomży i Kolna:  

1. Gabinet Kosmetyczny DermMedic, ul. Księżnej Anny 27 lok.8, 18-400 Łomża, 2. Centrum 

Zdrowia i Urody Anamed, ul. Jatkowa 12, 18-400 Łomża, 3. Ambasada Zdrowia i Urody, ul. 

Wojska Polskiego 25, 18-400 Łomża, 4. MD STUDIO, ul. Rządowa 2 lok.3,18-400 Łomża, 5. 

Innowacyjna Kosmetologia, ul. Żeromskiego 10A, 18-400 Łomża, 6. Gabinet Kosmetologiczny 

Renata Krzynówek-Cieloszczyk ul. Sosnowa 39 lok.3, 18-500 Kolno. 

Do badań wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety i metodę sondażu 

diagnostycznego. Kwestionariusz ankiety został opracowany na podstawie literatury dotyczącej 

zabiegów modelujących stosowanych w gabinetach kosmetycznych.  

Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych 

PWSliP w Łomży. 

Kwestionariusz ankiety był utworzony z 30 pytań jednokrotnego wyboru i 1 jednego 

pytania półotwartego z możliwością udzielenia innej odpowiedzi niż wymienione. 

 

WYNIKI 

Opis grupy badanej 

Badania zrealizowano z udziałem 50 kosmetologów płci żeńskiej, znajdujących się                         

w przedziale wiekowym 18 – 51 lat.  

W grupie badanej zdecydowanie przeważały osoby mieszczące się w przedziale 

wiekowym 26-37 lat (54%). Dosyć liczną grupę wśród badanych stanowili także badani w wieku 

38 – 50 lat (20%). Nieznacznie mniej liczną grupę tworzyli kosmetolodzy w bardzo młodym 

wieku tj. 18 – 25 lat (18%), najmniej respondentów przekraczało w dniu badania 51 lat (8%).  
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Większość badanych kosmetologów posiadała wykształcenie wyższe magisterskie (54%). 

Pozostali respondenci podzielili się na niemal równe grupy, 24% to osoby z wykształceniem 

technicznym, zaś 22% - z wyższym zawodowym. 

Osoby badane to w szczególności kosmetolodzy o stażu pracy mieszczącym się                         

w zakresie 6 – 10 lat (48%). 32% badanych to osoby, które pracowały w zawodzie kosmetologa 

od 0 do 5 lat, zatem ich staż pracy był stosunkowo krótki. Pozostałe osoby badane wyróżniał 

długi staż pracy przewyższający 10 lat (20%). 

 

Szczegółowa analiza wyników 

60% badanych wykonywało zabiegi modelujące w gabinecie, w którym byli zatrudnieni. 

40% w swojej pracy codziennej nie wykonywało tego rodzaju zabiegów. 

Zdecydowana większość badanych kosmetologów deklarowała, iż pogłębia swoją wiedzę 

na temat zabiegów modelujących - takiej odpowiedzi udzieliło 72% badanych. Brak 

zainteresowania pogłębianiem wiedzy w tym aspekcie deklarowało natomiast 28% respondentek.   

Zdecydowanie częściej, w opinii badanych kosmetologów, zabiegi modelujące były 

wykonywane u kobiet - takiej odpowiedzi udzieliła większość respondentek – 89%, ale 11%  

badanych potwierdziło jednak, że częściej wykonywała tego typu zabiegi u płci męskiej.    

Według odpowiedzi respondentek, z zabiegów modelujących korzystały tak naprawdę 

osoby w każdym wieku. Delikatną przewagę odnotowano w grupie osób w przedziale wiekowym 

25 – 35 lat (38%). Na drugim miejscu kosmetolodzy uczestniczący w badaniu umieścili osoby              

w wieku powyżej 45 lat (26%). 20% ankietowanych uznało, iż z zabiegów modelujących 

korzystały zwłaszcza osoby w wieku 35 – 45 lat. Zdecydowanie najrzadziej wymienianą przez 

respondentki grupą były osoby w przedziale wiekowym 18 – 25 lat, takiej odpowiedzi udzieliło 

16% osób. 

Zdaniem ankietowanych zabiegi modelujące były wykonywane u klientów najczęściej                

2 razy w miesiącu (40%). Bardzo zbliżona liczba osób deklarowała, iż klienci korzystali z tego 

rodzaju zabiegów 1 raz w miesiącu, było to 36% respondentów. O tym, że klienci korzystali                  

z zabiegów wyłącznie raz w roku opowiedziało się 14% badanych, zaś najmniejszą liczbą 

stanowiły odpowiedzi, że klienci korzystali z zabiegów  1 raz w tygodniu (10%). 
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Klienci gabinetów kosmetycznych modelowali głównie uda - 40%, brzuch – 22% osób                

i pośladki – 20% osób, zdecydowanie rzadziej wybieranymi częściami ciała przez badane była 

twarz – 8%, dekolt – 4%, szyja – 4%, ramiona – 2%. 

We wszystkich gabinetach, które oferowały zabiegi modelujące, wykonywany był masaż, 

(60%). Często wymienianą przez ankietowane odpowiedzią była również endermologia (38%), 

lifting twarzy (28%), elektrostymulacja (24%), drenaż limfatyczny i icoone – po 20%. 

Najrzadziej wyróżnianym zabiegiem była kriolipoliza (16%). 

Zdecydowana większość badanych kosmetologów deklarowała, iż przeprowadzała 

szczegółowy wywiad odnośnie wskazań i przeciwskazań do zabiegu (94%), a pozostałe 6% 

uznało, iż takiego wywiadu nie przeprowadzano.   

Zdecydowana większość respondentek udzieliła odpowiedzi, iż zabieg elektrostymulacji 

dostarczał szczególnie widocznych efektów w okolicach brzucha i ud (89%). Pozostałe 11% 

badanych kobiet uznało, iż zabieg dawał lepsze efekty na pośladkach.   

W opinii respondentek, głównym skutkiem ubocznym endermologii było pojawienie się 

niewielkich siniaków (80%). Zdecydowanie mniej ankietowanych (18%) uznało, iż skutkiem tym 

był dyskomfort spowodowany mocnym naciskiem. Jedynie 2% osób wyróżniła w tym zakresie 

bóle mięśniowe na drugi dzień po zabiegu. 

74% grupy badanej odpowiedziało, iż seria zabiegów endermologii składała się                      

z 10 spotkań. 14% ankietowanych udzieliło odpowiedzi, iż było to 20 spotkań, a 6% uznało, iż 

odbyło się 15 spotkań oraz 6%, że 25 spotkań. 

Większość uczestniczek badania uważała, że masaż działa na organizm w taki sposób, że 

dzięki niemu skóra stała się bardziej jędrna i napięta (60%), masaż uelastycznił mięśnie i ścięgna 

(20%), a 10% wyróżniła działanie relaksacyjne i odprężające masażu oraz że masaż wspierał 

przepływ materii. 

Jako główne przeciwskazanie do drenażu limfatycznego, badane osoby wskazały stany 

zapalne (60%). Stosunkowo duża liczba ankietowanych uznała, iż ciąża była takim 

przeciwwskazaniem (20%). Wśród odpowiedzi znalazły się także obrzęki (14%), a przeziębienie 

i karmienie piersią nie zostały wybrane przez żadną z osób badanych. 

Zdecydowana większość respondentek, bo aż 86%, uważała, że manualny masaż drenażu 

limfatycznego nie może być łączony w jednej sesji z innymi masażami, działającymi mocno na 
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tkanki. Pozostałe 14% grupy badawczej uważało, że nie jest to przeciwskazaniem i można 

dołączać do zabiegu inne formy masażu.  

Zdaniem 78% badanych zabieg icoone niósł za sobą korzyści w postaci ujędrnienia                    

i uelastycznienia skóry. Jednakowo 10% grupy wyróżniła takie korzyści, jak redukcja 

zmarszczek i efekt liftingu bez użycia igły. Zdecydowaną mniejszość stanowiła 2% osób, które 

wyróżniły efekt w postaci poprawy konturu ust i oczu. 

Zdecydowana większość uczestniczek badania stwierdziła, iż zabieg icoone pozwalał na 

modelowanie owalu twarzy - było to 74% grupy. Pozostałe osoby badane uważały, iż zabieg ten 

nie stwarzał takich możliwości. 

Większość respondentek uważała, że przygotowanie do zabiegu kriolipolizy wymagało 

wypicia około 1,5 litra wody dziennie na 3-5 dni przed zabiegiem, co pozwalało pobudzić układ 

limfatyczny (60%). 20% uczestniczek badania uznała, iż przygotowanie polegało głównie na 

zaprzestaniu stosowania peelingów chemicznych na 1-2 tygodni przed zabiegiem. 16% badanych 

kosmetologów stwierdziło, iż klienci powinni przygotować się do zabiegu kriolipolizy 

rezygnując z wizyt w solarium, zaś 4% uznało, iż nie ma potrzeby przygotowywania się do tego 

zabiegu.  

Głównym wskazaniem do zabiegu kriolipolizy, zdaniem 50% badanych, była nadmierna 

obecność tkanki tłuszczowej, zlokalizowanej głównie w okolicach talii, brzucha, ud, dolnych 

partii pleców, na ramionach i pośladkach. 30% respondentek odpowiedziało, że wskazaniem 

głównym była obecność tkanki tłuszczowej w okolicach ud, dolnych pleców, ramion                           

i pośladków. Najmniejsza liczba ankietowanych wybrała jako trafną odpowiedź - nadmierną ilość 

cellulitu, było to 20% osób. 

Największa liczba badanych kosmetologów, jako problemy klientów poddawanych 

zabiegom modelującym, wyróżniła cellulit (40%). Znaczna część grupy wyróżniła także zbyt 

dużą ilość tkanki tłuszczowej (30%), brak jędrności (15%), blizny i rozstępy (12%). 

Uczestniczki badania wskazały, iż klienci w większości stosowali zdrową dietę jako 

środek uzupełniający modelowanie sylwetki, w celu zwiększenia jego efektywności. Takiej 

odpowiedzi udzieliło 48% grupy. Znaczna część ankietowanych wymieniła także regularną 

aktywność fizyczną (34%), stosowanie suplementów diety (10%) oraz stosowanie preparatów 

modelujących (8%). 
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Zdaniem ankietowanych, klienci wybierając zabiegi modelujące, bazowali zwłaszcza na 

poleceniach zabiegu przez znajomych (42%) i opiniach o zabiegu (40%). Zdecydowanie rzadziej 

w opinii respondentek klienci kierowali się poradą specjalisty (12%) oraz chęcią wypróbowania 

czegoś nowego (6%). 

Zdaniem badanych kosmetologów najczęściej wykonywano zabiegi modelujące jesienią – 

(40%) i zimą (30%). Zdecydowanie mniej ankietowanych wymieniło jako porę roku, w której 

najczęściej wykonuje się tego rodzaju zabiegi - wiosnę (14%) i lato (6%). Należy zaznaczyć, iż 

10% badanych uznało, że pora roku nie miała znaczenia z tej perspektywy. 

W opinii większości osób badanych tj. 96% z nich, klienci byli zadowoleni z decyzji                   

o poddaniu się zabiegom modelującym. Odpowiedzi przeczącej w tym przypadku udzieliło 4% 

badanych.   

Jak wynika z odpowiedzi osób badanych, klienci zazwyczaj stosowali się do zaleceń 

kosmetologa po wykonanym zabiegu - takiej odpowiedzi udzieliło 60% osób. Znaczna część 

grupy badanej uznała, iż trudno udzielić odpowiedzi na to pytanie - było to 28% ankietowanych. 

Odpowiedzi przeczącej udzieliło 12% respondentów. 

Zdecydowana większość respondentek uważała, że efekty zabiegów modelujących były 

trwałe - takiej odpowiedzi udzieliło 80%. Pozostałe 20% kobiet badanych nie uznało tego rodzaju 

zabiegów za trwałe w aspekcie efektywności. 

Większość uczestników badania stwierdziło, że zabiegi modelujące w gabinetach 

kosmetycznych były bardzo popularne (74%). Pozostałych 26% ankietowanych uznało, że były 

mało popularne. 

 

DYSKUSJA  

Wygląd ciała i smukła sylwetka, stanowią bardzo istotną kwestię we współczesnych 

czasach. Zrealizowane badanie, pozwoliło stwierdzić poziom wiedzy na temat dostępnych 

zabiegów modelujących zarówno u osób wykonujących je na co dzień, które stanowiły większość 

w badanej grupie (60%), jak i u osób, będących kosmetologami, ale nie wykonujących tego 

rodzaju zabiegów w swoim miejscu pracy. 

Jak podnosi Banaś, środowisko lekarskie uznaje, iż zaawansowane zabiegi modelujące 

powinny być wykonywane wyłącznie przez lekarzy, ponieważ kosmetolodzy nie posiadają 

wiedzy i kompetencji w tym zakresie [17].  
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Przeprowadzone badanie pozwoliło jednak stwierdzić, iż większość kosmetologów (72% 

osób badanych) starało się pogłębiać swoją wiedzę na temat popularnych obecnie zabiegów 

modelujących. Choć głównie były one wykonywane u kobiet (89%) to zaczęli z nich korzystać 

również mężczyźni (11%). Kobiety uczestniczące w badaniu wskazały również na istotny udział 

tej grupy klientów. Badanie pokazało również, że z zabiegów modelujących korzystały osoby               

w niemal każdym wieku, choć można zauważyć nieznaczną przewagę takich grup wiekowych, 

jak 25 – 35 lat oraz powyżej 45 lat. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez portal 

DermaEstetic. Zgodnie z uzyskanymi w nim wynikami najczęściej z zabiegów tego rodzaju 

korzystały osoby w wieku 41- 50 lat oraz 31- 40 lat [18]. 

 Częstotliwość korzystania z zabiegów modelujących w gabinetach kosmetycznych była  

dosyć znaczna, najwięcej respondentek wskazało, że klientki pojawiały się u nich 2 razy                   

w miesiącu (40%) oraz 1 raz w miesiącu (36%). Regularność korzystania z zabiegów 

potwierdziło również wspominane już badanie DermaEstetic - kobiety zadeklarowały w nim w 

większości korzystanie z zabiegów regularnie, kilka razy do roku [18]. Przyczyn takiego stanu 

rzeczy należy upatrywać niejako w fakcie, iż większość zabiegów wymaga ich powtórzenia                  

w kilku sesjach.  

 Badanie wskazało, że najbardziej problematycznymi częściami ciała dla klientów 

gabinetów kosmetycznych były uda, brzuch i pośladki, a więc okolice, w których zazwyczaj 

gromadzi się największa ilość tkanki tłuszczowej. Znacznie mniej klientek decydowało się na 

zabiegi dotyczące okolic szyi, twarzy, ramion. W przytaczanym wcześniej badaniu klientki 

wskazały na zupełnie przeciwne okolice, najczęściej pojawiały się wskazania na szyję i dekolt 

[18], choć przedział wiekowy osób badanych był bardzo zbliżony. Można zatem uznać, iż w tym 

zakresie wystąpiło duże zróżnicowanie, a każda osoba posiadała inne kompleksy, które skłaniały 

ją do zabiegów. 

 Oferta gabinetów kosmetycznych w zakresie zabiegów modelujących, była dosyć 

urozmaicona i różnorodna. Odpowiedzi respondentek wskazały, że wszystkie gabinety oferowały 

usługę masażu (60%), bardzo popularną obecnie endermologię (36%) i elektrostymulację (24%). 

Wśród rzadziej pojawiających się w gabinetach zabiegów można wyróżnić icoone, drenaż 

limfatyczny czy kriolipolizę, a więc zabiegi bardziej złożone i wymagające zastosowania 

specjalistycznego sprzętu. 
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 Jak wiadomo, przed wykonaniem zabiegu modelującego, niezbędne jest przeprowadzenie 

kompleksowego wywiadu z klientem, celem poznania ewentualnych przeciwskazań i wskazań do 

zabiegu. Jest to niezwykle ważne, ponieważ redukuje ryzyko pominięcia istotnych kwestii, a co 

za tym idzie, stworzenia zagrożenia dla zdrowia klientki. Niektóre zabiegi są mało inwazyjne, 

inne zaś dla osób z pewnymi schorzeniami - wysoce zagrażające. Jak wskazało badanie - 94% 

kosmetologów tego rodzaju wywiad przeprowadzało, jednak nadal pozostało 6% badanych, które 

tego nie robiły, nie spełniając podstawowych procedur zapewniających bezpieczeństwo zabiegu.  

Banaś uważa, że brak wystarczających wymogów co do wiedzy i kwalifikacji 

kosmetologów sprawia, że nawet jeśli wywiad zostanie sumiennie przeprowadzony, kosmetolog 

może nie rozpoznać pewnych problemów zdrowotnych klienta [17]. Należy więc uznać, iż 

wywiady te są oczywiście przydatne, ale być może nie wystarczające, by zapewnić klientom 

100% bezpieczeństwo. 

 Wiedza na temat efektów elektrostymulacji u badanych kosmetologów była dosyć 

wyczerpująca, 89% badanej grupy udzieliło poprawnej odpowiedzi, iż efekty tego zabiegu były 

najlepiej widoczne na brzuchu i udach, 11% zaś wybrało niepoprawną odpowiedź. Badanie 

wskazało również, iż większość kobiet w nim uczestniczących była świadoma efektów 

ubocznych zabiegów, a zapytane o następstwa endermologii, w 80% udzieliły poprawnej 

odpowiedzi. Niestety, okazało się, że niewielka liczba osób, wiedziała, z ilu spotkań składać się 

powinna seria zabiegów endermologicznych. 74% respondentek wskazało poprawną odpowiedź 

na to pytanie.  

Jak wypowiada się Dolecka - doświadczona kosmetolog, zabiegi wykonywane przez 

kosmetologów muszą być bezpieczne, co zapewnia ich bardzo szczegółowe przeszkolenie. Osoba 

kończąca studia na tym kierunku posiada wiedzę, dzięki której jest w stanie zapewnić 

bezpieczeństwo klienta podczas wszelkich zabiegów [19]. Jak się jednak okazuje, badane 

absolwentki kosmetologii, niekoniecznie miały świadomość wpływu masażu na organizm 

człowieka. W większości uznały one bowiem, że czynił on skórę bardziej jędrną i napiętą (60%), 

zaś jedynie 10%, iż wspierał on przepływ materii czy działał relaksacyjnie i odprężająco. Jak 

wiadomo masaż wspiera przepływ krwi w naczyniach i pozwala na szybsze odprowadzenie 

zbędnych produktów przemiany materii, poprawiając odżywienie tkanek. Większość badanych 

kobiet wiedziało, czym jest zabieg drenażu limfatycznego, na co wskazuje trafne określenie 

głównych przeciwskazań co do tego zabiegu. Wszystkie kobiety deklarujące wykonywanie 
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zabiegów modelujących w swoim gabinecie stwierdziły, że stany zapalne są absolutnym 

przeciwskazaniem do zabiegu (60%), pozostałe respondentki wskazały inne, mniej istotne 

przeciwskazania - nie można jednak uznać, iż ich odpowiedzi były niepoprawne. Wyniki 

przeprowadzonego badania sugerowały jednak, iż nie każdy kosmetolog posiadał odpowiednią 

wiedzę o tym, że zabiegu tego nie można łączyć z innymi, intensywnymi formami masażu.               

86% ankietowanych trafnie odpowiedziała na to pytanie, 14% jednak nie miało tej świadomości. 

78% kobiet – kosmetologów, uczestniczących w badaniu wiedziało, jaki podstawowy efekt 

zapewniał zabieg icoone, jednak jedynie 76% z nich miała świadomość, iż można za jego 

pomocą modelować owal twarzy, co oznaczało, że 24% specjalistów nie znało tego zastosowania 

zabiegu.  

Wyłącznie 60% badanych miało świadomość konieczności nawadniania organizmu przed 

zabiegiem kriolipolizy. 20% respondentek wskazało, że kluczowym elementem przygotowania 

do tego zabiegu konieczne było zaprzestanie peelingów chemicznych, zaś 16%, iż wymagało to 

rezygnacji z solarium. Niepokojącym jest fakt, że 4% badanych, będąc kosmetologami, uważało, 

że zabieg ten nie wymagał żadnego przygotowania. Jak wiadomo odpowiednie pobudzenie 

limfatyczne jest integralnym elementem przygotowania do tego zabiegu, choć pozostałe                       

z wymienionych opcji, również stanowią ważną składową tej procedury. Na to, że zabieg 

kriolipolizy nie jest do końca dobrze poznany przez osoby badane, wskazuje również fakt,                        

iż wyłącznie 50% z nich potrafiło poprawnie określić, iż głównymi wskazaniami do „zamrażania 

tłuszczu” są mniejsze partie ciała np. brzuch, ramiona.   

Opinie osób badanych dostarczają informacji, iż większość klientów decydowała się na 

zabiegi modelujące, ponieważ nie mogła poradzić sobie z problemem cellulitu (40%), nadmiernej 

ilości tkanki tłuszczowej (30%) oraz braku jędrności skóry (18%). Zatem można stwierdzić, iż 

główną przyczyną korzystania z takich zabiegów była chęć poprawy estetyki wyglądu ciała.                

W badaniach zrealizowanych przez Gawron, dotyczących wpływu tego rodzaju zabiegów na 

ocenę własnego wyglądu, teza ta została potwierdzona. Kobiety korzystając z różnych zabiegów 

celem poprawy wyglądu ciała, ale kryły się za tym dążenie do samoakceptacji i podwyższenia 

własnej wartości i samooceny [20]. 

Pozytywnym wydaje się fakt, że 48% badanych specjalistek stwierdziło, że klienci 

wspomagali efekty zdrową dietą, zaś 34% wskazało, że także aktywnością fizyczną. Świadczyło 

to niejako o świadomości osób przeprowadzających zabiegi oraz klientów z nich korzystających, 
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na temat tego, że sam zabieg modelujący nie pozwolił przywrócić zdrowia i estetyki ciała, bez 

wprowadzenia pewnych dodatkowych nawyków zdrowotnych. Badanie wskazuje ponadto, że  

podstawą do podjęcia decyzji o wykonaniu zabiegów są opinie innych i polecanie zabiegów 

przez znajomych. Na porady specjalisty, jako ważne w tym zakresie, wskazało tylko 6% 

badanych. Niejako ma to na pewno związek z powszechnym trendem, nakazującym polegać                  

w niemalże każdym aspekcie na opiniach członków społeczeństwa.  

Za okres, w którym klienci najczęściej poddają się zabiegom modelującym, osoby badane 

uznały jesień i zimę. Należy zaznaczyć, iż 96% respondentek była przekonana, iż klienci byli 

zadowoleni z decyzji o wykonaniu zabiegu. Badanie DermaEstetic niejako zaprzecza temu, 

ponieważ blisko połowa uczestniczek badania zadeklarowała, że jest zadowolona z zabiegu                 

[17]. Lekko niepokojący wydaje się fakt, że 60% ankietowanych była przekonana o tym, że 

klienci stosowali się do ich zaleceń po zabiegach, a aż 40% nie była w stanie tego stwierdzić 

jednoznacznie lub też była przekonana, że nie stosowali się do zaleceń. Warto w tym miejscu 

zaznaczyć, jak ważna jest odpowiednia pielęgnacja i przestrzeganie zasad po zabiegu, dla 

zdrowia i efektów zabiegu. 80% ankietowanych była przekonana, że zabiegi modelujące dają 

trwałe efekty, jednak 20% z nich uważała, że tego rodzaju zabiegi nie dostarczały trwałych 

korzyści. Niezależnie od tego - 74% badanych wskazało, iż zabiegi te cieszyły się dużą 

popularnością.  

 

WNIOSKI 

Przeprowadzone badanie pozwoliło na sformułowanie następujących wniosków: 

1. Gabinety kosmetyczne mają zróżnicowaną ofertę zabiegów modelujących, wśród których 

przeważają masaże i endermologia, mniej gabinetów oferuje bardziej złożone zabiegi 

wymagające specjalistycznego sprzętu. 

2. Wiedza badanych kosmetologów na temat zabiegów modelujących jest dosyć duża, choć 

zdarzają się braki w tym zakresie, odnoszące się do przeciwskazań lub też wskazań do 

zabiegów, co jest dosyć niepokojące. Większą wiedzę na temat zabiegów modelujących 

mają kosmetolodzy, którzy wykonują na co dzień tego rodzaju zabiegi. 
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WSTĘP 

Zapobieganie chorobom zakaźnym poprzez stosowanie szczepień ochronnych jest                 

w obecnych czasach ważnym elementem polityki zdrowotnej każdego państwa. W dziejach 

ludzkości schorzenia infekcyjne zawsze stanowiły problem globalny. Jeszcze w XIX wieku 

epidemie oraz pandemie wielu chorób zakaźnych powiązanych z biedą i niedożywieniem 

stanowiły przyczynę połowy przedwczesnych zgonów lub trwałego kalectwa u dzieci i młodych 

osób. Od najdawniejszych czasów ludzie podejmowali próby ochrony przed chorobami 

zakaźnymi, często miały one charakter zabobonny. Sposobem na uniknięcie zakażenia było 

opuszczanie miejsca, w którym panowała epidemia. Takie zachowanie prowadziło do 

rozprzestrzeniania się epidemii na obszar nią nieobjęty [1, 2]. 

Pandemie chorób zakaźnych egzekwowały potrzebę znalezienia skutecznych form 

obrony. Pierwsze próby zapobiegania zachorowaniom na ospę prawdziwą poprzez sztuczne 

przeniesienie zakażenia z osoby chorej na osobę zdrową w celu wzbudzenia u niej odporności 

podjęto w X wieku w Indiach, a później w Chinach. Metoda ta nazywała się wariolizacją                      

i polegała na wprowadzeniu do organizmu osoby zdrowej ropnej zawartości pęcherzyków 

ospowych lub sproszkowanych strupów pochodzących od ludzi chorych na ospę przez nozdrza 

lub nakłucie skóry [1, 3]. 

 Erę szczepień ochronnych zapoczątkował Edward Jenner, który był angielskim lekarzem. 

20 lat prowadził badania mające na celu uodpornienie ludzi na ospę prawdziwą. Z jego 

obserwacji wynikało, że kobiety, które doiły krowy chore na ospę krowią, objawiającą się 

krostami na wymionach, stały się odporne na ospę prawdziwą. W 1796 Jenner wprowadził do 

organizmu 8-letniego chłopca treść pęcherzyka pobranego od dojarki, która była chora na ospę 

krowią. Wykonał na ramieniu dwa nacięcia, a następnie wtarł w nie niewielką ilość ropy.  
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Chłopiec nie zachorował więc po kilku tygodniach lekarz ponowił próbę zakażenia chłopca, tym 

razem ospą prawdziwą. Ośmiolatek wciąż pozostawał zdrowy. Doświadczenie Jennera nie 

cieszyło się poparciem ze strony świata medycznego. Dopiero gdy Ludwik Pasteur w 1881 roku 

wynalazł szczepionkę przeciwko wąglikowi, a w 1885 przeciwko wściekliźnie, odkrycie 

Edwarda Jennera zostało potwierdzone a szczepienia „krowianką” zyskały częściową aprobatę 

[1, 4]. 

Ostatnie dekady przyniosły nowe rozwiązania w wakcynologii umożliwiające 

poszukiwanie najbardziej immunogennych antygenów. Szczepionki nowej generacji oparte na 

rekombinowanych antygenach, wektorach bakteryjnych i wirusowych oraz szczepionki DNA 

stają się przyszłością. Inżynieria genetyczna połączona z immunologią odgrywa dużą rolę                        

w poszukiwaniu nowych szczepionek. Początek XXI wieku przyniósł wprowadzenie nowych 

preparatów szczepionkowych i doprowadził do zaawansowanych testów klinicznych przy 

pomocy zastosowania „odwrotnej wakcynologii”, która umożliwia wyodrębnienie antygenów 

protekcyjnych na bazie sekwencji jednego genomu. Przykładem wykorzystania tej techniki jest 

opracowanie szczepionki wywołującej odpowiedź przeciwko bakterii Neisseria meningitidis 

serogrupy B( MenB, meningitis B), która w odróżnieniu do meningokoków innych typów- jest 

zbudowana z polisacharydu wykazującego spore podobieństwo do węglowodanów obecnych              

w ludzkich tkankach. Dotychczas nie udało się opracować skutecznej i trwale immunizującej 

szczepionki przeciwko mikroorganizmom, które cechuje bardzo duże tempo mutacji jak na 

przykład HIV czy wirus zapalenia wątroby typu C. Mimo wszystko badania, które są prowadzone 

w licznych ośrodkach na całym świecie rokują pozytywnie w kierunku przygotowania 

szczepionek przeciwko chorobom, z którymi medycyna nie jest w stanie sobie poradzić [5, 6, 7].  

Szczepienia ochronne to skuteczna metoda zapobiegania chorobom zakaźnym na każdym 

etapie życia człowieka. Jest to najbardziej ekonomicznie opłacalna interwencja medyczna. 

Szczepionki sprzyjają podtrzymaniu zdrowia bez względu na wiek i płeć osoby szczepionej. 

Dzieci poniżej 2-go roku życia znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka występowania   

poważnych zakażeń wirusowych i bakteryjnych ze względu na niedojrzałość układu 

odpornościowego. Z racji tego ważne jest, aby zapewnić im jak najszerszą ochronę                          

i zabezpieczyć je przed chorobami zakaźnymi stosując szczepienia ochronne  [8, 9]. 
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 Istnieją dwa główne efekty realizowanych szczepień ochronnych – jednostkowy                        

i populacyjny. Korzyścią indywidualną szczepień ochronnych jest przede wszystkim 

zapobieganie chorobom i ich powikłaniom oraz profilaktyka wykluczenia z powodu choroby i jej 

następstw. Natomiast systematyczne prowadzone szczepienia przynoszą efekt populacyjny pod 

postacią poprawy jakości życia rodzinnego i społecznego, zmniejszenia ryzyka epidemii oraz 

oszczędności dla systemu opieki zdrowotnej poprzez redukcję ilości wizyt lekarskich                             

i zmniejszenie funduszy na hospitalizację. Efekt zbiorowy prowadzi do eliminacji lub eradykacji 

schorzenia przyczyniając się do zmiany sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych 

zarówno w kraju jaki na świecie [8, 10]. 

 Efektywne zapobieganie transmisji choroby wymaga zaszczepienia dużego odsetka 

populacji. Odsetek dzieci zaszczepionych w Polsce na obowiązkowe szczepienia ochronne 

wynosi około 95 % populacji. Chroni to nie tylko zaszczepionych, ale również tych, którzy                   

z powodu przeciwwskazań zdrowotnych nie zostały poddane szczepieniom. Ochrona 

zbiorowiskowa jest wynikiem realizowanych programów szczepiennych w danej populacji. 

Odporność na daną chorobę zakaźną zależy od rodzaju zastosowanych szczepionek i może być 

bardziej lub mniej skuteczna. Do czynników budujących próg odporności zbiorowiskowej, które 

mogą ją podwyższać lub obniżać należą: 

- odporność przezłożyskowa póki nie zaniknie, sprawia że oszacowanie progu odporności 

zbiorowiskowej będzie zaniżone; 

- wiek wykonywania szczepień, odporność zbiorowiskowa rośnie gdy szczepienia ochronne są 

wprowadzone we wczesnym okresie życia; 

- sezonowe zmiany w częstościach kontaktów przez które rzeczywisty próg odporności 

zbiorowiskowej zmniejsza się w porównaniu z okresem obniżonej zaraźliwości sezonowej; 

-heterogenność geograficzna sprawiająca, że zróżnicowanie geograficznej dystrybucji ryzyka 

powoduje zwiększony efekt odporności populacyjnej, stosując mniejszą ilość szczepień przez 

skupienie się na obszarach o większym ryzyku; 

- struktura społeczna czyli nierównomierne rozłożenie ryzyka w różnych grupach wiekowych, co 

wiąże się z obecnością grup o dużym ryzyku kontaktu i nikim pokryciu szczepiennym powodując 

zmniejszoną szansę na eradykację choroby mimo ogólnego pokrycia szczepieniami w ilości 

większej niż próg odporności zbiorowiskowej szacowany na podstawie badań globalnych [1, 8, 

11]. 
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Szczepienia zmniejszają występowanie zachorowań poprzez bezpośrednią ochronę 

wynikającą z zaszczepienia oraz pośredniej ochrony osób nieimmunizowanych, co wpływa 

również na redukcję transmisji zakażenia. Rozprzestrzenianie się zakażenia w społeczeństwie jest 

zależne od właściwości biologicznych drobnoustroju, przemieszczania się ludzi, liczby 

kontaktów między ludźmi, możliwości zakażenia przy pojedynczym kontakcie oraz odsetek osób 

podatnych w populacji. Zaszczepienie 75% osób z grupy bardzo wysokiego ryzyka byłoby 

najbardziej ekonomicznym działaniem, które zapobiegałoby szerzeniu się zakażeń [10, 11]. 

Według Farmakopei Europejskiej Szczepionki są to preparaty zawierające antygeny 

dzięki, którym mogą indukować u człowieka rozwój swoistej, czynnej odporności skierowanej na 

czynnik zakażenia lub wytwarzanej przez niego toksyny lub antygenu. Układ immunologiczny 

jest stymulowany dzięki antygenom pochodzenia biologicznego zawartego w szczepionce do 

wytworzenia nabytej odporności przeciwzakaźnej, które można porównać z naturalnym 

nabywaniem uodpornienia po zakażeniu dzikim drobnoustrojem [1, 11].  

Przygotowanie szczepionki, bezpieczne przechowywanie i stosowanie są możliwe dzięki 

substancjom pomocniczym, którymi są: 

- woda oraz 0,9% roztwór NaCl, które umożliwiają prawidłowe zawieszenie wszystkich 

składników preparatu. Szczepionki wyprodukowane na zarodkach kurzych mogą zawierać 

niewielkie ilości białka jaja kurzego.  

- środki konserwujące, które są dodawane w dawkach nietoksycznych w celu zahamowania 

namnażania się bakterii i grzybów. Jest to np. tiomersal w stężeniu <0,01% tj. 5-25 mikrogram 

etylortęci na dawkę, fenol, 2-fenoksyetanol, antybiotyki takie jak neomycyna, streptomycyna, 

polimyksyna  

- substancje stabilizujące, które stosuje się w celu poprawy właściwości preparatu, zapobiegają 

one przyleganiu antygenu do fiolki, łagodzą wpływ wahań temperatury. Są to między innymi: 

laktoza, sacharoza, glicyna, kwas glutaminowy, glutaminian sodu, żelatyna, albumina ludzka.  

- adiuwanty, których zadaniem jest stymulowanie odpowiedzi immunologicznej na szczepionkę 

zawierającą antygen w postaci martwego drobnoustroju. Są to związki glinu, skwalen, 

monofosforyloipid A.  

Zostało sprawdzone bezpieczeństwo tych substancji co nie oznacza, że ich obecność nie 

stwarza ryzyka ponieważ każdy składnik szczepionki może wywołać u osoby uczulonej 

miejscowa lub uogólnioną reakcję alergiczną [11, 12]. 
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Szczepionki mogą zawierać: 

- drobnoustroje inaktywowane (martwe) fizycznie lub chemicznie bez zniszczenia ich 

właściwości antygenowych  

- antygeny uzyskane z drobnoustrojów za pomocą metody ekstrakcji lub uzyskane metodą 

inżynierii genetycznej  

- żywe drobnoustroje, które są pozbawione chorobotwórczości lub atenuowane przy zachowaniu 

właściwości antygenowych [1]. 

 

Niepożądane odczyny poszczepienne  

Żaden z lekarzy nie uważa, że szczepienia są całkowicie wolne od ryzyka. Zdarzają się 

powikłania ponieważ szczepienia tak jak każdy inny lek mogą powodować skutki uboczne. 

Niepożądany odczyn poszczepienny (NOP) można zdefiniować jako zaburzenie stanu zdrowia, 

które pojawiło się w okresie 4 tygodni po szczepieniu z wyjątkiem szczepienia przeciwko 

gruźlicy (BGC) gdzie okres wystąpienia powikłań jest wydłużony. Wynikiem NOP mogą być: 

przypadkowo pojawiające się objawy zaburzenia zdrowia, które mogą występować w tym 

samym czasie co szczepienie, nieprawidłowe wykonanie szczepienia, indywidualna reakcja 

organizmu, wady szczepionki czy tez same jej działanie (w przypadku uczulenia na którykolwiek 

składnik). Do najczęstszych objawów można zaliczyć: wysoką gorączkę, trudności                              

z oddychaniem, wysypkę, długi płacz i problemy z uspokojeniem dziecka. Rzadko występują 

drgawki, ale mogą występować przy bardzo wysokiej gorączce lub niezależnie od temperatury 

ciała i są to drgawki niegorączkowe. Mogą one wskazywać na uszkodzenie ośrodkowego układu 

nerwowego lub zatrucie. Wszystkie zaburzenia stanu zdrowia, które wystąpią w okresie 

poszczepiennym podlegają zgłoszeniu przez lekarza formularza NOP. Wiele zależy od rodzaju 

szczepionki ponieważ wpływa to na występowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych. 

W Polsce jeden NOP występuje z częstotliwością 1 na 10 000 podanych dawek szczepionek                             

[13, 14, 15].  

 

Ruchy antyszczepionkowe  

Od ponad dwóch dekad rośnie w krajach uprzemysłowionych liczba rodziców, którzy 

rezygnują z wykonywania szczepień ochronnych u swoich dzieci. Krytyczne i sceptyczne 

stanowiska wobec szczepień istnieją od początku  ich wprowadzenia. Jenner zapoczątkował 
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rozwój wakcynologii i doprowadził do wyeliminowania ospy prawdziwej na świecie. Pod koniec 

XIX wieku w Stanach Zjednoczonych pojawiły się ruchy antyszczepionkowe co doprowadziło do 

zniesienia szczepień obowiązkowych w niektórych stanach. Konsekwencją zaprzestania 

stosowania szczepień było wystąpienie w latach 1901-1903 w Bostonie epidemii ospy 

prawdziwej. W  drugiej połowie XX wieku wprowadzono szczepienia przeciw krztuścowi, co 

spowodowało zmniejszenie liczby zachorowań. Natomiast w latach 70-tych XX wieku pojawiły 

się w Wielkiej Brytanii doniesienia o encefalopatii związanej ze szczepieniem przeciwko 

krztuścowi, w związku z powyższym zaniechano go na pewien czas. Zarzut został obalony 

poprzez badania epidemiologiczne i wznowiono podawanie tego szczepienia [16, 17]. 

Przeciwnicy szczepień ochronnych nazywani potocznie antyszczepionkowcami często 

wyznają poglądy proekologiczne, są zwolennikami medycyny naturalnej. Dopatrują się związku 

przyczynowo-skutkowego pomiędzy składem szczepionek, a występowaniem chorób czy nawet 

zgonów. Wiele kontrowersji w tym środowisku wzbudza szczepionka MMI (szczepionka 

przeciwko odrze, śwince i różyczce), która rzekomo może powodować autyzm                                    

u immunizowanych dzieci. Ten ruch wyznaje wyższość naturalnej ekspozycji na dany patogen od 

preparatu szczepionki chroniącym przed chorobą zakaźną.  

Triomesal to zsyntetyzowany organiczny związek rtęci w postaci etylowanej, który jest 

stosowany w medycynie jako środek konserwujący. Wzbudza on w dzisiejszych czasach duże 

kontrowersje z powodu podejrzeń o przyczynianie się do powstawania autyzmu, ADHD                     

i zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Nie ma jednak potwierdzenia tej teorii wręcz 

przeciwnie została ona obalona poprzez badania naukowe. Niezależnie od tego jak dużo zostanie 

przedstawionych wiarygodnych dowodów na rzecz wspierania wykonywania szczepień 

ochronnych zawsze znajdą się ich zwolennicy jaki i przeciwnicy [17, 18, 19]. 

 Argumenty przytaczane przez ruchy antyszczepionkowe są zazwyczaj bardzo 

rozbudowane, jednak dotyczą głownie kwestii takich jak: podanie zbyt dużej ilości szczepień                

w pierwszych dwóch latach życia, negatywnego wpływu dużej ilości szczepionek na rozwój 

dziecka, skład szczepionek, który zawiera toksyny i substancje biologicznie czynne, które mogą 

powodować odległe dla zdrowia szkodliwe następstwa, wywoływania przez szczepienia alergii, 

chorób autoimmunizacyjnych oraz innych o nieustalonej etiologii, osłabienia przez szczepionki 

układu odpornościowego, ograniczenia wolności i swobód obywatelskich [20]. 
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CEL PRACY 

Celem pracy było poznanie opinii społecznej na temat szczepień ochronnych  

Cel ogólny został wzbogacony celami szczegółowymi: 

- ocena wpływu zmiennych demograficznych na opinię na temat szczepień ochronnych 

- poznanie czynników wpływających na negatywna opinię na temat szczepień ochronnych 

- ocena przyczyn rosnącego negatywnego nastawienia do szczepień 

- ocena popierania ruchów antyszczepionkowych i ich działalności wśród społeczeństwa  

- poznanie najczęściej występujący niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz częstość ich 

występowania.  

 

MATERIAŁ I METODY 

Badaniem ogólnospołecznym objęto 110 osób dorosłych obojga płci. Zostało ono 

przeprowadzone drogą internetową na forach o tematyce szczepień ochronnych. Materiał 

badawczy niniejszej pracy stanowiły dane pozyskane przy pomocy autorskiego, anonimowego 

kwestionariusza. Badanie zostało przeprowadzone w terminie od 15.12.2019 do 15.01.2020. 

Przystąpienie do uczestnictwa w badaniach było dobrowolne i można było z niego zrezygnować 

na dowolnym etapie. Do analizy wykorzystano 110 w pełni wypełnionych kwestonariuszy. 

Kwestionariusz ankiety składał się z dwóch części. Pierwsza część zawierała 4 pytania 

metryczkowe dotyczące płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz wyksztalcenia osoby badanej. 

Druga część składała się z 23 pytań wskazujących m.in.  postawę wobec szczepień, stanowisko 

wobec ich obowiązku wykonywania, styczności z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi, 

obawami związanymi ze szczepieniami, jak i również ze stycznością z ruchami 

antyszczepionkowymi i ich działalnością. Łącznie osoba badana odpowiadała na 27 pytań 

ankietowych. Pytania były jedno lub wielokrotnego wyboru.  

Wyniki badań zostały przedstawione w formie opisowej oraz graficznej za pomocą tabel                     

i rycin, przy użyciu programu Microsoft Excel 2016.  

 

WYNIKI 

Badaniem ankietowym objęto 110 osób, w tym 71 kobiet i 39 mężczyzn. Najliczniejszą 

grupę wiekową stanowiły osoby w przedziale wiekowym 26-35, których było 38, co dało 34,5%, 

na drugim miejscu znajdują się osoby w wieku 18-25, w liczebności 32 co daje 29%. Następnie 
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29 osób w przedziale 36-45, czyli 26,4%. Grupę wiekową 46-55 zadeklarowało 11 osób, czyli 

10% respondentów. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania ankietowanych ponad 80% 

stanowili mieszkańcy miasta, w tym 61 kobiet i 28 mężczyzn. Osób mieszkających na wsi było 

21, czyli 19,1% objętej badaniem grupy. 

Na pytanie dotyczące wykształcenia 69 osób zadeklarowało wykształcenie jako wyższe, 

co stanowiło 62,7%,  w tym 48 kobiet i 21 mężczyzn. Ankietowanych z wykształceniem średnim 

było 34, czyli 30,9%. Wśród kobiet nie było respondentek z wykształceniem zawodowym, 

gimnazjalnym. Wśród ankietowanych nie było osób z wyksztalceniem podstawowym (Tabela I). 

 

Tabela I. Struktura badanej populacji  

L.p  Zmienna Kobiety Mężczyźni  Ogółem 

    N % N % N  % 

  Populacja 71 64,5 39 35,5 110 100 

  Wiek   

  18-25 23 32,4 9 23 32 29 

  26-35 28 39,4 10 25,6 38 34,5 

  36-45 17 23,9 12 30,8 29 26,4 

  46-55 3 4,2 8 20,5 11 10 

  Miejsce zamieszkania    

  Miasto  61 85,9 28 71,8 89 80,9 

  Wieś 10 14,1 11 28,2 21 19,1 

  Wykształcenie    

  Podstawowe  0 0 0 0 0 0 

  Gimnazjalne 0 0 4 10,3 4 3,6 

  Zawodowe 0 0 3 7,7 3 2,7 

  Średnie 23 32,4 11 28,2 34 30,9 

  Wyższe 48 67,6 21 53,8 69 62,7 
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Na pytanie dotyczące popierania wykonywania podstawowych szczepień ochronnych 

55,5% ankietowanych odpowiedziało „zdecydowanie tak”, w tym 39 kobiet i 22 mężczyzn. 

Odpowiedź „raczej tak” zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn wybrała 1 osoba. „Raczej nie” u 

obojga płci zaznaczyło 6 osób, co stanowiło wśród kobiet 8,5%, a wśród mężczyzn 15,4%. Na 

pytanie ankietowe odpowiedź „zdecydowanie nie” wybrało 31,8% osób, w tym 25 kobiet, czyli 

35,2% i 10 mężczyzn, czyli 25,6% (Tabela II).  

 

Tabela II. Poparcie wykonywania podstawowych szczepień ochronnych 

N % N % N %

Zdecydowanie tak 39 54,9 22 56,4 61 55,5

Raczej tak 1 1,4 1 2,6 2 1,8

Raczej nie 6 8,5 6 15,4 12 10,9

Zdecydowanie nie 25 35,2 10 25,6 35 31,8

Kobiety Mężczyźni Ogółem

Zmienna 

 

 

Wśród ankietowanych 52,7% osób twierdzi, że szczepienia ochronne powinny być 

obowiązkowe. Taką odpowiedź zadeklarowało 36 kobiet (54,9%) i 22 mężczyzn (56,4%). 

Natomiast przeciwnych temu twierdzeniu było 45,5% respondentów. Odpowiedź „nie mam 

zdania” zaznaczyło po jednej osobie u obojga płci, co daje 1,4% kobiet i 2,6% mężczyzn                 

(Tabela III). 

 

Tabela III. Poparcie obowiązku wykonywania szczepień ochronnych  

N % N % N %

Tak 36 54,9 22 56,4 58 52,7

Nie 34 47,9 16 41 50 45,5

Nie mam zdania 1 1,4 1 2,6 2 1,8

Kobiety Mężczyźni Ogółem

Zmienna

 

 

Na pytanie dotyczące posiadania dzieci 74 osoby (67%) zadeklarowały, że posiadają 

potomstwo, natomiast 36 osób (33%) odpowiedziało przecząco (Rycina 1). 
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Rycina 1. Podział respondentów ze względu na posiadanie dzieci 

 

Respondenci w 42,7% zdecydowanie zgadzali się z tym, że szczepionki są bezpieczne                    

w tym 26 (36,6%) kobiet i 21 (53,8%) mężczyzn. Odpowiedź „raczej tak” wybrało 13 (11,8%) 

osób, natomiast „raczej nie” zaznaczyło 11 (10%) ankietowanych. Ponad 35% respondentów 

zdecydowanie nie zgadzało się z tym, że szczepionki są bezpieczne, w tym 42,3% kobiet i 23% 

mężczyzn (Tabela IV). 

 

Tabela IV. Ocena bezpieczeństwa szczepionek według badanych 

. 

N % N % N %

Zdecydowanie tak 26 36,6 21 53,8 47 42,7

Raczej tak 11 15,5 2 5,1 13 11,8

Raczej nie 4 5,6 7 17,9 11 10

Zdecydowanie nie 30 42,3 9 23 39 35,5

Zmienna 

Kobiety Mężczyźni Ogółem

 

 

Respondenci w 44,5% nie zaszczepiliby swojego dziecka, natomiast 40,9% badanych 

wyraziłoby zgodę na zaszczepienie dziecka wszystkimi możliwymi szczepionkami, nawet tymi 

spoza kalendarza szczepień. 14,4% osób pozwoliłoby na wykonanie u swojego dziecka tylko 

szczepień obowiązkowych (Rycina 2).  
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Rycina 2. Wyrażenie zgody na zaszczepienie dziecka 

 

Wśród badanych 50% osób zadeklarowało, że nie przyjmuje dodatkowych szczepień 

ochronnych takich jak np. przeciwko grypie. W tej grupie osób znalazło się 37 (52,1%) kobiet            

i 18 (46,2%) mężczyzn. W tym roku dodatkowym szczepieniem po raz pierwszy zamierzało 

zaszczepić się 13 (18,3%) kobiet i 5 (12,5%) mężczyzn. Respondenci, którzy wraz z rodziną co 

roku korzystali z wykonywania szczepień dodatkowych stanowili 16,4% wszystkich badanych. 

Grupę osób, które nie szczepią się dodatkowo ze względu na to, iż ich koleżanka miała 

powikłania po szczepieniu na grypę stanowiło 17,3% (Tabela VI). 

 

Tabela VI. Przyjmowanie dodatkowych szczepień ochronnych przez respondentów  

Zmienna Kobiety Mężczyźni Ogółem 

N % N % N % 

W tym roku zamierzam zaszczepić się po raz 

pierwszy 

13 18,3 5 12,5 18 16,4 

Tak, szczepię się co roku i moja rodzina 

również 

10 14 8 20,5 18 16,4 

Nie, od kiedy moja koleżanka miała 

powikłania po szczepieniu na grypę 

11 15,5 8 20,5 19 17,3 

Nie 37 52,1 18 46,2 55 50 
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Niepożądane odczyny poszczepienne nigdy nie wystąpiły u 31,8% ankietowanych w tym 

u 24 (33,8%) kobiet i 11 (28,2%) mężczyzn. Wielokrotnie występowały u 23,6% osób, wśród 

nich 19,7% kobiet i 30,8% mężczyzn. Jeden raz pojawiły się u 21,8% respondentów. 25 osób nie 

pamiętało czy wystąpił u nich NOP (Tabela VI). 

 

Tabela VI. Występowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych  

N % N % N %

Tak, jeden raz 16 22,5 8 20,5 24 21,8

Tak, wielokrotnie 14 19,7 12 30,8 26 23,6

Nie, nigdy 24 33,8 11 28,2 35 31,8

Nie pamiętam 17 23,9 8 20,5 25 22,7

Kobiety Mężczyźni Ogółem

Zmienna 

 

 

Badani, jako odczyn poszczepienny, z którym spotkali się najczęściej wskazali miejscowy 

obrzęk i zaczerwienienie, odpowiedziały tak 74 osoby, czyli 67,3%. Na drugim miejscu był ból   

w miejscu szczepienia 62,7%. Trzecim najczęstszym NOP była gorączka, którą wskazało 55,5% 

ankietowanych. Złe samopoczucie i ogólne osłabienie wskazało 52,7% osób. Wysypkę ze 

świądem wskazało 20,9% respondentów (Rycina 3). 

 

 

Rycina 3. Rodzaj występujących odczynów poszczepiennych 
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Wśród ankietowanych 47,9% kobiet uważało, że ilość szczepień ochronnych nie jest 

odpowiednia i jest ich za dużo. Natomiast 26,8% kobiet twierdziło, iż szczepień jest za mało. 

Ankietowane w 16,9% zgadzały się z tym, że ilość podawanych szczepień jest odpowiednia,               

a 8,5% nie ma zdania na ten temat. Ponad 40% mężczyzn również uważało, że ilość szczepień 

jest za duża, z drugiej strony 38,8% popierało obecną ilość szczepień. Na deficyt w ilości 

szczepień wskazało 12,8% mężczyzn a 7,7% nie miało zdania w tym względzie  (Tabela VII). 

W grupie wiekowej 18-25 lat najwięcej respondentów uważało, że ilość szczepień 

ochronnych nie jest odpowiednia i jest ich za mało, taką odpowiedź wskazało 43,8%. Wśród osób 

w wieku 26-35 prawie połowa bo aż 47,4% ankietowanych twierdziło, iż szczepień ochronnych 

jest za dużo. Badani w wieku 36-45 lat również uważali ilość szczepień ochronnych za zbyt dużą 

i taką odpowiedź wskazało 82,8% osób. Respondenci z najstarszej grupy wiekowej w ponad 

połowie zgadzali się z obecną ilością podawanych szczepień ochronnych i uważali ją za 

odpowiednią (Tabela VII). 

Mieszkańcy miasta w 48,3% twierdzili, że ilość wykonywanych szczepień ochronnych 

jest zbyt duża, natomiast wśród mieszkańców wsi zdania są podzielone. 33,3% uważało, iż ilość 

jest odpowiednia i również 33,3% wskazało, że jest ich za dużo (Tabela VII). 

 

Tabela VII. Opinia respondentów na temat ilości podawanych szczepień ochronnych a płeć, 

wiek i miejsce zamieszkania  

N % N % N % N %

Płeć

Kobieta 12 16,9 34 47,9 19 26,8 6 8,5

Mężczyzna 15 38,5 16 41 5 12,8 3 7,7

Wiek

18-25 11 34,4 3 9,4 14 43,8 4 12,5

26-35 7 18,4 18 47,4 9 23,7 4 10,5

36-45 3 10,3 24 82,8 1 3,4 1 3,4

46-55 6 54,5 5 45,5 0 0 0 0

Miejsce zamieszkania 

Miasto 20 22,5 43 48,3 19 21,3 7 7,9

Wieś 7 33,3 7 33,3 5 23,8 2 9,5

Zmienna

Nie,jest ich za dużo Nie, jest ich za mało Nie mam zdania Tak
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Respondenci w 41,8% zdecydowanie nie zgadzali się z tym, że szczepienia to jedyna 

skuteczna ochrona przeciw chorobom zakaźnym w tym 46,5% kobiet i 33,3% mężczyzn. 

Natomiast zgadzali się z tym stwierdzeniem w 23,6%, wśród nich było 26,8% kobiet i 17,9% 

mężczyzn. Odpowiedź „raczej tak” wybrało również 23,6% badanych a „raczej nie” 10,9% 

(Tabela VIII). 

 

Tabela VIII. Skuteczność szczepień przeciw chorobom zakaźnym  

N % N % N %

Zdecydowanie tak 19 26,8 7 17,9 26 23,6

Raczej tak 14 19,7 12 30,8 26 23,6

Raczej nie 5 7 7 17,9 12 10,9

Zdecydowanie nie 33 46,5 13 33,3 46 41,8

Kobiety Mężczyźni Ogółem

Zmienna 

 

 

Respondenci, jako czas przyjęcia ostatniego szczepienia ochronnego najczęściej 

wskazywali, że było to w dzieciństwie, odpowiedziało tak 44 ankietowanych, co daje 40%. 

Drugą najczęściej wskazywaną odpowiedzią było „w ciągu ostatnich trzech lat” 16,4% i „w 

ubiegłym roku” 14,5% . W tym roku szczepienie ochronne przyjęło 7,3% badanych. W ogóle nie 

szczepiło się 9%, a daty ostatniego szczepienia nie pamiętało 12,7% respondentów (Rycina 4). 

 

 

Rycina 4. Czas przyjęcia ostatniego szczepienia ochronnego 
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Na pytanie „Czy szczepienia budzą u Pana/Pani obawy” 32 osoby, co daje 29% 

odpowiedziały, że nie i ich zdaniem szczepienia są wielkim dobrodziejstwem. 23 (20,9%) osoby 

nie miały żadnych obaw względem szczepień i wierzą w ich skuteczność. Respondentów, którzy 

obawiali się komplikacji i powikłań szczepień oraz tych, którzy uważali, że szczepionki 

zawierają niebezpieczne związki było po równo, takie odpowiedzi zaznaczyło po 20 osób, co 

daje 18,1%. W skuteczność szczepionek nie wierzyło 5 (4,5%) ankietowanych, a podanie dużej 

ilości szczepionek w krótkim czasie martwiło 9 (8,2%) badanych. Tylko jedna osoba (0,9%) nie 

miała zdania na ten temat (Rycina 5). 

 

 

Rycina 5. Obawy przed szczepieniami ochronnymi 

 

Prawie połowa ankietowanych, bo 50 (45,5%) osób nigdy nie kupiło płatnej szczepionki. 

Przeciwko WZW A lub B szczepienie zakupiło 19 (17,2%) badanych. Szczepienie na grypę 

kupiło 17 (15,5%) osób. Na kleszczowe zapalenie mózgu dodatkowo zaszczepiło się 5 (4,5%) 

respondentów. W sekcji „Inne” ankietowani podawali takie dodatkowo zakupione szczepienia jak 

np. szczepionka przeciw HPV – 4 (3,6%) osób, dodatkowo płatna szczepionka przeciwko 

pneumokokom dla dziecka- 5 (4,5%) i szczepienie 6 w 1 również 5 (4,5%) osób (Rycina 6). 
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Rycina 6. Zakupienie płatnej szczepionki przez ankietowanych 

 

Wśród badanych kobiet 40,8% nie zgadzało się z tym, że szczepienia są promowane dla 

napędzania zysków koncernów farmaceutycznych, natomiast wśród mężczyzn takiego zdania 

było 38,5%. Zdecydowanie zgadzało się z tym stwierdzeniem 28% kobiet i 33,3% mężczyzn. 

Raczej się z tym zgadzało 11,3% kobiet i 10,3% mężczyzn. Odpowiedź „raczej nie zgadzam się       

z tym” wybrało 9,9% kobiet i 17,9% mężczyzn (Tabela XIII). 

W grupie wiekowej 18-25 lat najwięcej osób nie zgadzało się z tym, że szczepienia są 

promowane dla zysków koncernów farmaceutycznych jest to 65,6%. Wśród osób w wieku                  

26-35 lat zdania są podzielone, 42,1% osób zdecydowanie zgadzało się z tym stwierdzeniem,                

a 39,5% zdecydowanie nie. Osoby w wieku 36-45 lat w 69% zdecydowanie zgadzały się z tym, 

że szczepienia są promowane przez koncerny farmaceutycznych dla lepszego zysku. W grupie 

wiekowej 46-55 lat 42,9% badanych nie popierało tego stwierdzenia, natomiast zgadzało się                   

z nim 23,8% (Tabela IX). 

Mieszkańcy miasta mieli podzielone zdania na ten temat. Odpowiedź „Zdecydowanie się 

z tym zgadzam”, jak i „zdecydowanie się z tym nie zgadzam” wybrało po tyle samo osób to jest 

39,3% ankietowanych. Wśród mieszkańców wsi ponad 40% zdecydowanie nie zgadzało się                  

z tym, że szczepienia są promowane dla powiększania zysków koncernów farmaceutycznych, 

lecz 23,8% się z tym zgadza (Tabela IX). 
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Tabela IX. Promowanie szczepień dla zwiększania zysków koncernów farmaceutycznych                

a opinia respondentów z podziałem na płeć, wiek i miejsce zamieszkania  

N % N % N % N %

Płeć

Kobieta 27 28 8 11,3 7 9,9 29 40,8

Mężczyzna 13 33,3 4 10,3 7 17,9 15 38,5

Wiek

18-25 1 3,1 2 6,3 8 25 21 65,6

26-35 16 42,1 4 10,5 3 7,8 15 39,5

36-45 20 69 5 17,2 1 3,4 3 10,3

46-55 3 27,3 1 9 2 18,2 5 45,5

Miejsce zamieszkania 

Miasto 35 39,3 9 10,1 10 11,2 35 39,3

Wieś 5 23,8 3 14,3 4 19 9 42,9

Zmienna

Raczej się z tym zgadzam Raczej nie zgadzam się z tym Zdecydowanie nie zgadzam się z tymZdecydowanie się z tym zgadzam 

 

 

Respondenci w 87,3% spotkali się z ideologią głoszoną przez ruchy antyszczepionkowe  

w tym 85,9% kobiet i 89,7% mężczyzn. Natomiast 10% nie spotkała się z tymi tezami, w tym 

12,7% kobiet i 5,1% mężczyzn. 2,7% badanych nie wiedziało, czy natknęło się na ideologię 

głoszoną przez ruchy antyszczepionkowe (Tabela X). 

 

Tabela X. Styczność z ideologią głoszoną przez ruchy antyszczepionkowe a płeć 

respondenta  

N % N % N %

Tak 61 85,9 35 89,7 96 87,3

Nie 9 12,7 2 5,1 11 10

Nie wiem 1 1,4 2 5,1 3 2,7

Kobiety Mężczyźni Ogółem

Zmienna

 

 

Ponad połowa respondentów nie zgadzała się z działalnością i poglądami głoszonymi 

przez ruchy antyszczepionkowe, w tym 53,5% kobiet i 56,4% mężczyzn. W pełni popierało ich 

działalność 23,9% kobiet i 17,9% mężczyzn. Tylko częściowo popierało ich poglądy 9,9% kobiet 

i 17,9% mężczyzn. Szczegółów działalności ruchów antyszczepionkowych nie znało 12,7% 

kobiet i 7,7% mężczyzn (Tabela XI).  
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Grupa wiekowa 18-25 lat praktycznie jednogłośnie nie zgadzała się z poglądami                

i działalnością ruchów antyszczepionkowych, bo aż w 93,8%. Badani w wieku 26-35 lat również 

nie zgadzali się z tymi poglądami i działalnością w 52,6%, ale 26,3% osób z tej grupy w pełni 

popierało ruchy antyszczepionkowe. Tylko częściowo zgadzało się z ich poglądami 13,1% 

badanych. W grupie osób w wieku 36-45 lat 41,4% w pełni popierało poglądy i działalność 

ruchów antyszczepionkowych, 20,7% badanych tylko częściowo się z tym zgadzało a 13,8% nie 

zgadzało się. 24,1% osób nie znało szczegółów ich działalności. Respondenci w wieku 46-55 lat 

w 54,5% nie popierali poglądów ruchów antyszczepionkowych. Zgadzało się z ich poglądami                  

i działalnością 18,1% i również tyle samo osób częściowo popierało ich działalność (Tabela XI).  

Ankietowani, którzy byli mieszkańcami miasta w 51,7% nie zgadzali się z poglądami                  

i działalnością ruchów antyszczepionkowych, 23,6% w pełni popierało ich działalność, a 12,4% 

zgadzało się z nimi tylko w części. Mieszkańcy wsi również w większości nie popierali ruchów 

antyszczepionkowych bo aż w 66,7%. Odpowiedź „tak, w pełni popieram ich działalność”                     

i „zgadzam się tylko częściowo z ich poglądami” wybrało 14,3% osób w przypadku każdej 

odpowiedzi (Tabela XI). 

 

Tabela XI. Popierane poglądów i działalności ruchów antyszczepionkowych  

N % N % N % N %

Płeć

Kobieta 17 23,9 7 9,9 38 53,5 9 12,7

Mężczyzna 7 17,9 7 17,9 22 56,4 3 7,7

Wiek

18-25 0 0 1 3,1 30 93,8 1 3,1

26-35 10 26,3 5 13,1 20 52,6 3 7,9

36-45 12 41,4 6 20,7 4 13,8 7 24,1

46-55 2 18,1 2 18,1 6 54,5 1 9

Miejsce zamieszkania 

Miasto 21 23,6 11 12,4 46 51,7 11 12,4

Wieś 3 14,3 3 14,3 14 66,7 1 4,8

Zmienna

Zgadzam się, ale tylko częściowo Nie, nie zgadzam się Nie znam szczegółów ich działalności i poglądówTak, w pełni popieram ich działalność

 

Wśród kobiet 42,3% zdecydowanie zgadzało się z tym, że szczepienia wywołują u dzieci 

groźne choroby natomiast 40,8% się z tym nie zgadzało. „Raczej tak” odpowiedziało 5,6%,                 

a „raczej nie” 9,9%. Zdania na ten temat nie miało 1,5% kobiet. Mężczyźni w 41% zdecydowanie 

nie zgadzało się z tym twierdzeniem, ale 33,3% zdecydowanie się z nim zgadzało. „Raczej tak” 

wybrało 2,6%, a „raczej nie” 17,9%. Zdania nie miało 5,1% osób (Tabela XII). 
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Respondenci w wieku 18-25 lat w dużej większości bo 71,9% twierdzili, że szczepienia 

zdecydowanie nie wywołują groźnych chorób takich jak np. autyzm. 21,9% wskazało odpowiedź 

„raczej nie” i tylko 6,3% „raczej tak”. Ankietowani z grupy 26-35 lat w 44,7% zgadzało się z tym 

stwierdzeniem, a zdecydowanie nie 36,8%. Około 10% osób raczej nie zgadzało się z tym,                  

a blisko 3% raczej się zgadzało. Ponad 5% nie miało zdania. Wśród osób w wieku 36-45 lat                   

w ponad 75% zgadzało się z tym, że szczepienia wywołują groźne choroby wśród dzieci. Tylko 

10,3% się z tym zdecydowanie nie zgadzało. Pozostałe osoby w 6,9% raczej się z tym zgadzały, 

a 3,4% raczej nie. Również tyle samo, bo 3,4% nie miało zdania na ten temat. W najstarszej 

grupie wiekowej 45,5% zdecydowanie nie zgadzało się z tym stwierdzeniem, a 36,4% 

zdecydowanie się zgadzało. 18,2% raczej się z tym nie zgadzało (Tabela XII).  

Mieszkańcy miasta w 31,5% zdecydowanie zgadzali się z twierdzeniem, że szczepienia 

wywołują groźne choroby wśród dzieci natomiast 38,2% się z tym zdecydowanie nie zgadzało. 

„Raczej tak” wybrało 3,4%, a „raczej nie” 13,5%. Nie miało zdania 2,2%. Osoby mieszkające na 

terenie wiejskim w ponad połowie, bo aż 52,4% zdecydowanie nie zgadzały się z tym 

stwierdzeniem. 23,8% zdecydowanie się zgadzało. Raczej zgadzało się z tym 9,5% 

ankietowanych, a raczej nie 11%. Nie miało zdania na ten temat 4,8% osób (Tabela XII).  

Wszyscy respondenci z wyksztalceniem gimnazjalnym zdecydowanie nie zgadzali się z 

możliwością wywołania przez szczepienia chorób u dzieci. Wśród osób ze skończoną szkołą 

zawodową zarówno „zdecydowanie tak”, jak i „zdecydowanie nie” wybrało po 25% osób. 

Najczęściej wskazywaną odpowiedzią była „raczej nie” i stanowiła 50% w tej grupie. 

Ankietowani z wykształceniem średnim w 50% zdecydowanie nie zgadzali się z opinia, że 

szczepienia ochronne mogą wywoływać choroby. 29,4% zdecydowanie się z tym twierdzeniem 

zgadzało, a 5,9% raczej się z tym zgadzało. 17% wybrało odpowiedź „raczej nie”. Badani                      

z wyższym wykształceniem w 46,4% zdecydowanie popierali tezę o możliwości negatywnego 

wpływu szczepień na zdrowie, a 34,8% uznało, że zdecydowanie nie ma takiej możliwości. 

„Raczej nie” wybrało 10,1%, a „raczej tak” 7%. Zdania nie miało w tym temacie 4,3% osób 

(Tabela XII). 
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Tabela XII. Popieranie opinii na temat wywoływania groźnych chorób u dzieci w 

następstwie szczepień  

N % N % N % N % N %

Płeć

Kobieta 30 42,3 4 5,6 7 9,9 29 40,8 1 1,5

Mężczyzna 13 33,3 1 2,6 7 17,9 16 41 2 5,1

Wiek 

18-25 0 0 2 6,3 7 21,9 23 71,9 0 0

26-35 17 44,7 1 2,6 4 10,5 14 36,8 2 5,3

36-45 22 75,9 2 6,9 1 3,4 3 10,3 1 3,4

46-55 4 36,4 0 0 2 18.2 5 45,5 0 0

Miejsce zamieszkania

Miasto 28 31,5 3 3,4 12 13,5 34 38,2 2 2,2

Wieś 5 23,8 2 9,5 2 9,5 11 52,4 1 4,8

Wykształcenie 

Gimnazjalne 0 0 0 0 0 0 3 100 0 0

Zawodowe 1 25 0 0 2 50 1 25 0 0

Średnie 10 29,4 2 5,9 5 14,7 17 50 0 0

Wyższe 32 46,4 3 4,3 7 10,1 24 34,8 3 4,3

Zmienna

Nie mam zdania Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie

 

 

Prawie 50% respondentów uważało, że coraz więcej osób jest negatywnie nastawionych 

do szczepień na skutek braku dostatecznej wiedzy na ten temat. 27,3% osób twierdziło, że ze 

względu na występowanie u siebie lub u znajomych niepożądanych odczynów poszczepiennych. 

7,3% badanych stwierdziło, że na skutek utraty zaufania do pracowników ochrony zdrowia.     

6,4% ze względu na skład szczepionek, który według nich zmienił się na gorsze.                             

5,5% ankietowanych twierdziło, że negatywne nastawienie związane jest z naciskami biznesu 

farmaceutycznego na powszechne i jak najszersze zakresowo stosowanie szczepień, które nie ma 

na celu korzyści społecznych, a jedynie zyski producentów. Innej odpowiedzi udzieliło 2,3% 

osób i były to odpowiedzi takie jak: „Ze względu na skutek działania ruchów 

antyszczepionkowych”, „Ze względu na chęć bycia kontrowersyjnym” oraz „Ze względu na 

działalność szarlatanów i teorii spiskowych” (Rycina 7). 
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Rycina 7. Przyczyny negatywnego nastawienia do szczepień 

 

Prawie połowa respondentów 48,2% zadeklarowała, że wszystkie osoby w ich rodzinie są 

zaszczepione, w tym 49,3% kobiet i 46,2% mężczyzn. Ankietowani, u których tylko część 

rodziny była zaszczepiona stanowią 39% w tym 39,4% kobiet i 38,5% mężczyzn. Osoby,                     

u których w rodzinie nikt nie był zaszczepiony stanowiły tylko 1,8%. Badani, których 

członkowie rodziny przyjęli tylko podstawowe szczepienia ochronne są grupą 8,2%, w tym 8,5% 

kobiet i 7,7% mężczyzn. Z szerokiego wachlarza szczepień wraz z całą rodziną korzystało 2,7% 

ankietowanych i byli to mężczyźni (Tabela XIII). 

 

Tabela XIII. Przyjęcie szczepień ochronnych przez członków rodziny a płeć  

N % N % N %

Tak, wszyscy 35 49,3 18 46,2 53 48,2

Nie, tylko część mojej rodziny 28 39,4 15 38,5 43 39

Nie, nikt nie jest zaszczepiony 2 2,8 0 0 2 1,8

Wszystkie osoby w rodzinie przyjęły tylko szczepienia podstawowe 6 8,5 3 7,7 9 8,2

Wszyscy w rodzinie korzystamy z szerokiego wachlarza szczepień 0 0 3 7,7 3 2,7

Zmienna

Kobiety Mężczyźni Ogółem
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Ankietowani w wieku 18-25 lat opowiadali się za tym, że wszystkie szczepienia powinny 

być obowiązkowe w 53,1%, 1/3 osób (31,3%) uważała, że jedynie część szczepień powinna być 

obowiązkowa. Zdania, że szczepienia w ogóle nie powinny być obowiązkowe było 6,3%, tyle 

samo ankietowanych uważało, iż obowiązkowe powinny być tylko szczepienia podstawowe 

według starszego kalendarza szczepień. Jedna osoba nie miała zdania na ten temat (3,1%) 

(Tabela XIV).  

W grupie wiekowej 26-35 lat respondenci w 47,4% uważali, że szczepienia w ogóle nie 

powinny być obowiązkowe. Jednak 36,8% osób z tej grupy uważało odwrotnie i popierało pełny 

obowiązek szczepień jako źródło bezpieczeństwa zdrowotnego. Badani, którzy twierdzili, iż 

tylko część szczepień powinna być obowiązkowa i ci którzy popierali tylko podstawowe 

szczepienia według starego kalendarza stanowili takie same grupy ilościowe- 7,9% (Tabela XIV).  

Ponad 80% badanych w grupie 36-45 lat była przeciwna obowiązkowi szczepień. Tylko 

10,3% osób uważało, że jedynie część szczepień powinna być obowiązkowa. 3,4% respondentów 

opowiada się za obowiązkiem szczepień i tyle samo nie miało zdania na ten temat (Tabela XIV).  

W najstarszej grupie wiekowej 45-55 lat, 27,3% respondentów opowiadało się za 

obowiązkiem szczepień, przeciwnych było 36,4% osób. 18,2% osób uznało, że tylko część 

szczepień powinna być obowiązkowa i tyle samo popierało szczepienia podstawowe według 

starego kalendarza szczepień (Tabela XIV). 

Tabela XIV. Popieranie obowiązku szczepień a wiek respondenta  

Zmienna 18-25 26-35 36-45 46-55 

N % N % N % N % 

Wszystkie szczepienia powinny być 

obowiązkowe 

17 53,1 14 36,8 1 3,4 3 27,3 

Jedynie część szczepień powinna być 

obowiązkowa 

10 31,3 3 7,9 3 10,3 2 18,2 

Szczepienia w ogóle nie powinny być 

obowiązkowe 

2 6,3 18 47,4 24 82,8 4 36,4 

Tylko szczepienia podstawowe, 

według starszego kalendarza 

szczepień 

2 6,3 3 7,9 0 0 2 18,2 

Nie mam zdania na ten temat 1 3,1 0 0 1 3,4 0 0 
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W kwestii czynnika skłaniającego badanych do przyjęcia szczepienia zdania były skrajnie 

podzielone. Zarówno 37,3% respondentów skłoniłaby ochrona i zabezpieczenie przed chorobą              

i tyle samo osób twierdziło, że nie ma argumentu, który skłoniłby ich do przyjęcia szczepienia. 

10,9% osób zaszczepiłoby się z obawy przed zachorowaniem i powikłaniami, 7,3% zrobiłoby to 

z obawy przed zagrożeniem życia, a 4,5% ze względu na wzmocnienie odporności. Nadzieją na 

łagodniejsze przebycie choroby kierowałoby się w podejmowaniu decyzji 2,7% ankietowanych 

(Rycina 8).  

 

 

Rycina 8. Co skłoniłoby ankietowanego do przyjęcia szczepienia 

 

Pozytywną opinię na temat szczepień wykazało 47,9% kobiet i 48,7% mężczyzn, 

natomiast negatywną 42,3% kobiet i 35,9% mężczyzn. Neutralny stosunek do szczepień miało 

8,5% kobiet i 15,4% mężczyzn. Wśród kobiet 1,4% osób nie miało zdania (Tabela XV).  

Ponad 80% badanych w wieku 18-25 lat wyrażało pozytywną opinię na temat szczepień 

ochronnych, zaś 6,3% osób miało negatywną opinię, a 12,5% wskazywało na neutralne podejście 

do omawianego tematu. W grupie wiekowej 26-35 lat 50% ankietowanych miało pozytywną 

opinię na temat szczepień, a 44,7% negatywną. Neutralnie nastawionych do szczepień było 5,3% 

osób. Respondenci z grupy 36-45 lat w ponad 70% opowiadali się za negatywnym nastawieniem 

do szczepień. Tylko 13,8% było nastawionych pozytywnie, a 10,3% neutralnie. 3,4% osób nie 

miało zdania na ten temat. W najstarszej grupie wiekowej zdania były rozlokowane po równo, 

pozytywną i negatywną opinię na temat szczepień wyraziło po 36,4% badanych w tej grupie 

wiekowej. Neutralny stosunek w grupie 46-55 - latków wskazywało 27,3% respondentów 

(Tabela XV). 
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Mieszkańcy miasta pozytywną opinię na temat szczepień wykazali w 47,2% przypadków, 

a negatywną w 42,7%. Neutralnie nastawionych było 9% respondentów, a nie miało zdania 1,1% 

osób. Badani zamieszkujący obszar wiejski byli nastawieni pozytywnie do szczepień w 52,4%, 

neutralnie w 19% przypadków, a negatywnie w 28,6% (Tabela XV). 

Respondenci z wyksztalceniem gimnazjalnym w 66,6% pozytywnie wypowiadali się na 

temat szczepień, 33,3% miało neutralny stosunek i nikt nie posiadał negatywnej opinii. Osoby                

z ukończoną szkołą zawodową w 50% były nastawione neutralnie do szczepień ochronnych. 

Ponad 60% osób z wykształceniem średnim wykazywało pozytywne nastawienie względem 

szczepień, 32,4% negatywne, a 5,9% neutralne. Ankietowani z wyższym wykształceniem                

w 46,4% byli negatywnie nastawieni do szczepień ochronnych. Pozytywną opinię deklarowało 

42% badanych, a neutralną 10,1%. Nie miało zdania na ten temat 1,4% osób (Tabela XV). 

 

Tabela XV. Ogólna opinia badanych na temat szczepień ochronnych a płeć, wiek, miejsce 

zamieszkania i wykształcenie  

N % N % N % N %

Płeć

Kobieta 34 47,9 6 8,5 30 42,3 1 1,4

Mężczyzna 19 48,7 6 15,4 14 35,9 0 0

Wiek 

18-25 26 81,3 4 12,5 2 6,3 0 0

26-35 19 50 2 5,3 17 44,7 0 0

36-45 4 13,8 3 10,3 21 72,4 1 3,4

46-55 4 36,4 3 27,3 4 36,4 0 0

Miejsce zamieszkania

Miasto 42 47,2 8 9 38 42,7 1 1,1

Wieś 11 52,4 4 19 6 28,6 0 0

Wykształcenie 

Gimnazjalne 2 66,6 1 33,3 0 0 0 0

Zawodowe 1 25 2 50 1 25 0 0

Średnie 21 61,8 2 5,9 11 32,4 0 0

Wyższe 29 42 7 10,1 32 46,4 1 1,4

Zmienna

Pozytywna Neutralna Negatywna Nie mam zdania 

 

Respondenci, jako najczęstsze źródło, z którego czerpią wiedzę na temat szczepień 

wskazywali książki pisane przez lekarzy praktyków lub osoby powiązane z medycyną (77,3%). 

Na drugim miejscu były opracowania naukowe (69%), a na trzecim internet (60%). Następnie 

była to wiedza czerpana od lekarza lub pielęgniarki (47,3%). Od znajomych informacje na ten 

temat czerpało 21,8% badanych. Najmniej osób zdobywało wiedzę w tym temacie z radia                   

i telewizji (12,7%), a 0,9% w ogóle nie potrzebowało wiedzy na ten temat (Rycina 9). 
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Rycina 9. Źródła czerpania wiedzy na temat szczepień przez ankietowanych 

 

DYSKUSJA  

Choroby zakaźne są wciąż istotnym problemem medycznym i społecznym. Dzięki wiedzy 

z dziedziny epidemiologii, patogenezy i terapii dotyczącej tych chorób, spadła śmiertelność                 

z nimi związana, lecz mimo to stale rośnie ilość wizyt ambulatoryjnych i hospitalizacji z powodu 

zakażeń [21]. Szczepienia ochronne doprowadziły do znacznego ograniczenia lub 

wyeliminowania wielu chorób zakaźnych. Niestety współcześnie można zauważyć wiele 

kampanii promujących zaprzestanie stosowania szczepień wśród dzieci. Bardzo ważnym 

elementem jest ciągłe podnoszenie wiedzy oraz świadomości  rodziców w tym zakresie [22, 23]. 

W publikacji Gawlik i wsp. [24] wśród badanych 91,9% stanowiły kobiety, a 8,1% to 

mężczyźni. Dużą grupą ankietowanych były osoby w przedziale wiekowym 31-40 lat z 

wykształceniem średnim lub wyższym, mieszkające w mieście. Natomiast w badaniu własnym 

64,5% ankietowanych stanowiły kobiety, a 35,5% mężczyźni. Najliczniejszą grupą wiekową były 

osoby w przedziale 26-35 lat również z wykształceniem średnim lub wyższym zamieszkujący 

teren miejski.  

W badaniu własnym zwolenników wykonywania obowiązkowych szczepień ochronnych 

było 52,7%. Natomiast w opracowaniu Faleńczyk i wsp. [25] zdecydowana większość, bo aż 

98,1% ankietowanych miało pozytywny stosunek do wykonywania obowiązkowych szczepień 

ochronnych. 
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W badaniu Faleńczyk i wsp. [25] jako najczęstsze źródło pozyskiwania wiedzy na temat 

szczepień ankietowani wskazywali kolejno: lekarza, pielęgniarkę, profesjonalną literaturę, 

Internet. Łopata i wsp. [26] w swoich badaniach za najczęstsze źródło pozyskiwania wiedzy 

przez respondentów wskazali Internet, znajomych oraz lekarza W badaniu własnym respondenci 

deklarowali najczęściej, ze poszukując informacji na temat szczepień ochronnych korzystali                

z opracowań medycznych pisanych przez lekarzy praktyków, innych opracowań naukowych oraz 

Internetu. Natomiast według badań Jaroszewskiej i wsp. [27] ankietowani najczęściej czerpali 

wiedzę, a temat szczepień z Internetu oraz od lekarza pediatry. Rogalska i wsp. [28]                          

w przeprowadzonych badaniach dotyczących źródeł pozyskiwania wiedzy na temat szczepień 

przez społeczeństwo, jako najczęstsze źródło wiedzy na ten temat respondenci wskazywali 

lekarza rodzinnego lub pediatrę, prasę oraz Internet. W badaniu własnym ankietowani 

deklarowali jako źródło zdobywania wiedzy na temat szczepień opracowania medyczne pisane 

przez lekarzy praktyków, opracowania naukowe i Internet.  

W badaniu własnym zdecydowana większość respondentów (87,3%) spotkała się                    

z ideologią głoszoną przez ruchy antyszczepionkowe. Bardzo podobny wynik uzyskała                 

Cepuch i wsp. [29] podczas swoich badań prowadzonych w grupie 100 osób, w których 86% 

badanych zadeklarowało znajomość ideologii antyszczepionkowej.  

Przeciwnikami wykonania szczepienia ochronnego u dziecka w badaniu własnym było 

44,5% ankietowanych. W opracowaniu Jachowskiej i wsp. [30]  przedstawiającym badania 

prowadzone wśród 116 osób, odsetek osób niechętnych szczepieniom własnych dzieci wynosił 

17%.  

Malinowska i Włoszczak-Szubzda [31] w przeprowadzonych badaniach prowadzonych 

wśród 92 osób przedstawiły opinię rodziców na temat powodów dla, których zaszczepiliby swoje 

dziecko. Najczęściej udzielaną odpowiedzią było „chcę chronić dziecko przed chorobami”.               

W badaniu własnym na pytanie o powody które skłoniłyby respondenta do przyjęcia szczepienia, 

jako najczęstszą odpowiedź uzyskano „nic nie skłoniłoby mnie do przyjęcia szczepienia” oraz                  

ex aequo „ochrona i zabezpieczenie zdrowia przed chorobą”, czyli taką samą, jak w przypadku 

badań Malinowskiej i Włoszczak- Szubzda [31].  

W badaniu własnym podjęto temat możliwego szkodliwego wpływu szczepień na 

organizm osoby szczepionej np. poprzez wystąpienie u dzieci takich chorób przewlekłych                   

i defektów zdrowotnych, jak autyzm czy astma. 39% respondentów uznało wystąpienie takiego 
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powikłania za wysoce prawdopodobne. W wynikach badań przeprowadzonych przez 

Malinowską i Włoszczak-Szubzda  [31] 73,9% ankietowanych uważało, iż szczepienia mogą 

mieć negatywny wpływ na zdrowie dziecka, a 10,8% uważa, iż nie ma takiego wpływu.  

W badaniach własnych zapytano respondentów o wyrażenie zgody na zaszczepienie 

dziecka różnymi szczepionkami. 14,4% osób objętych badaniem własnym zadeklarowało, że 

zaszczepiłoby swoje dziecko tylko szczepieniami obowiązkowymi, a 44,5% badanych w ogóle 

by odstąpiło od szczepień, gdyby miało taka możliwość. W opracowaniu Malinowskiej                   

i Włoszczak-Szubzda [31] na szczepienia zalecane zaszczepiłoby swoje dziecko 53,2% 

ankietowanych, natomiast rezygnację ze szczepień zadeklarowało 46,7% ankietowanych z tego 

badania. 

Najczęściej występującymi niepożądanymi odczynami poszczepiennymi w badaniu 

własnym był miejscowy obrzęk i zaczerwienienie, ból w miejscu wkłucia oraz gorączka. Pieszka, 

Wasmańska i Woś [32] przedstawiają na podstawie swoich wyników, jako najczęściej 

występujące zaczerwienienie, obrzęk oraz ból. Niewielka ilość badanych deklaruje wystąpienie 

gorączki.  

W publikacji Kęckiej i Brodowskiego [33],  jako najczęstszy niepożądany odczyn 

poszczepienny po szczepieniu przeciw odrze, śwince i różyczce badani wskazywali gorączkę, 

taką odpowiedź wskazało ponad 50% ankietowanych (od roku 2005- 57% do roku 2010 – 61%). 

Innymi często występującymi NOP były odczyny miejscowe węzłowe oraz odczyny alergiczne. 

W badaniu własnym jako najczęściej ogólnie występujący NOP po szczepieniu wskazano 

miejscowy obrzęk i zaczerwienienie - 67,3%, na drugim miejscu znajdował się ból w miejscu 

szczepienia - 62,7%, a gorączka znalazła się na miejscu trzecim - 55,5%. 

Rozenbajgier i Biernacka [34], w swoich badaniach pytały o stosunek ankietowanych do 

wykonywania dodatkowych szczepień ochronnych. Blisko 45% osób popierało stosowanie takich 

szczepień i niespełna 15% badanych było im przeciwnych. W badaniu własnym uzyskano nieco 

inne wyniki do wcześniej wspomnianych. 50% respondentów nie przyjęłoby propozycji 

dodatkowego szczepienia spoza kalendarza szczepień zaś 16,4% osób twierdziło, że przyjmuje co 

roku wraz z rodziną takie szczepienia.  

W badaniu własnym chęć zaszczepienia swojego dziecka szczepieniami obowiązkowymi 

wykazywało 14,4% ankietowanych, a 44,5% nie zrobiłoby tego gdyby miało taka możliwość.             
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W publikacji Rozenbajgier i Biernackiej [34], 54% respondentów zastosowałoby szczepienia 

zalecane u swojego dziecka, a 47% zrezygnowałoby z nich, jeśli nadarzyłaby się taka okazja.  

W opracowaniu Rozenbajgier i Biernackiej [34] badano opinię respondentów na temat 

tego, czy szczepienia mogą zaszkodzić dzieciom. 25% osób odpowiedziało twierdząco, a 40% 

uznało, że skoro szczepienie zostały dopuszczone to nie ma możliwości wystąpienia ich 

szkodliwego działania. W badaniu własnym zapytano respondentów, czy ich zdaniem 

następstwem szczepień mogą być poważne schorzenia takie jak autyzm czy astma. 39% 

ankietowanych uznało, że szczepienia mogą indukować poważne choroby u zaszczepionych 

dzieci, zaś 40% respondentów uznało za niemożliwe wystąpienie takiego następstwa 

poszczepiennego. W badaniach Łopaty i wsp. [26] respondenci na pytanie dotyczące rozwinięcia 

się jakiejś choroby po szczepieniu najczęściej wskazywali autyzm, dziecięce porażenie 

mózgowe, gruźlicę i zapalenie płuc. 

W badaniu własnym na pytanie dotyczące przyjmowania dodatkowych szczepień 

ochronnych 50% respondentów odpowiedziało, że nie przyjmuje takowych. Jedynie 16,4% osób 

zadeklarowało przyjmowanie co roku wraz z rodziną nieobowiązkowych szczepień, np. przeciw 

grypie. W opracowaniu Kalinowskiego i wsp. [35] w grupie wiekowej poniżej 26 lat, 42% 

respondentów nie przyjmowało dodatkowych szczepień, a w grupie wiekowej powyżej 26 lat 

było takich osób 61%. Tylko 5% ankietowanych zadeklarowało regularne przyjmowanie 

szczepień nieobowiązkowych.  

Łopata i wsp. [26] na pytanie „Czy uważa Pan/Pani, że szczepienia przeciw chorobom 

zakaźnym wśród dzieci nadal powinny być w Polsce obowiązkowe?” uzyskał odpowiedź 

twierdzącą od 80,2% ankietowanych, a przeczącą od 19,8% respondentów. W badaniu własnym 

wśród grupy badanej było 52,7% zwolenników obowiązkowych szczepień ochronnych. Pozostali 

ankietowani byli przeciwnikami obowiązku wykonywania jakichkolwiek szczepień.  

W publikacji Łopaty i wsp. [26] ankietowani, jako najczęściej występujący niepożądany 

odczyn poszczepienny (NOP), wskazywali miejscowy obrzęk kończyny i silne miejscowe 

zaczerwienienie. W badaniu własnym również na pierwszym miejscu wśród wskazywanych 

przez respondentów NOP znalazły się miejscowy obrzęk i zaczerwienienie, natomiast na drugim 

miejscu pojawił się ból w miejscu szczepienia.  

W badaniu własnym na pytanie dotyczące zetknięcia się z ideologią głoszoną przez ruchy 

antyszczepionkowe, aż 87,3% badanych stwierdziło, że zetknęło się z taką ideologią, natomiast 
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10% uważa, że nie, a 2,7% do końca nie wie czy miało styczność z takimi poglądami.                      

W publikacji Jaroszewskiej i wsp. [27] respondenci w 79% przyznali, iż spotkali się                                

z nieprzychylnymi opiniami na temat szczepień, 7% temu zaprzeczyło, a 14% nie pamiętało 

takiego zdarzenia.  

Lipska, Lewińska i Górnicka [36] objęli swoimi badaniami grupę badawczą składającą się 

z 259 kobiet i 61 mężczyzn. 42% badanych to osoby z wykształceniem wyższym, 33%                 

z wykształceniem średnim, 22% z zawodowym, a 2% z podstawowym. W badaniu własnym 

grupa respondentów składała się z 71 kobiet i 39 mężczyzn. Osób z wykształceniem wyższym 

było 62,7%, ze średnim 30,9%, z zawodowym 2,7%. Nie pozyskano respondentów                            

z wykształceniem podstawowym.  

W badaniu własnym na pytanie „Czy szczepienia budzą u Pana/Pani obawy” 29% 

ankietowanych odpowiedziało, że według nich szczepienia są wielki dobrodziejstwem. 20,9% nie 

miało żadnych obaw i wierzyło w ich skuteczność. 18,1% osób obawiało się komplikacji                         

i powikłań po szczepieniach, tyle samo osób twierdziło, iż szczepienia zawierają niebezpieczne 

związki. W skuteczność szczepień nie wierzyło 4,5% ankietowanych. 8,2% martwiło się 

podaniem dużej ilości szczepionek w krótkim czasie. Na zbliżone pytanie Pieszka, Wasmańska                   

i Woś [32] w swoim badaniu uzyskały nieco odmienne wyniki. U 58% respondentów szczepienia 

nie budziły wątpliwości, jednakże u 42% budziły one obawy. Wśród osób, które zadeklarowały 

obawę przed szczepieniami, jako powody wskazywane były obawy przed: powikłaniami po 

szczepieniu (90,4%), podaniem dużej ilości szczepionek w krótkim czasie (40,4%), zawartością 

niebezpiecznych związków (32,7% ), brak wiary w ich skuteczność (3,8%).  

Pieszka, Wasmańska i Woś [32] w swojej publikacji przedstawiają, iż 46% respondentów 

poddało swoje dziecko dodatkowemu szczepieniu, a 54% nie podejmowało takich działań.                   

W badaniu własnym na pytanie dotyczące przyjmowania przez ankietowanych dodatkowych 

szczepień 50% osób odpowiedziało przecząco, a 16,4% zadeklarowało przyjmowanie takich 

szczepień co roku wraz z całą rodziną. Również 16,4% badanych wyraziło chęć do przyjęcia 

takiego szczepienia w bieżącym roku po raz pierwszy.  

W badaniu własnym odsetek osób posiadających potomstwo wynosił 67%,                                  

a bezdzietnych 33%. W badaniach Kalinowskiego i wsp. [37] przedstawiało się to następująco: 

39,7% zadeklarowało poosiadanie dziecka, a 60,3% nie.  
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W opracowaniu Kalinowskiego i wsp.[37] zapytano respondentów o ogólną opinię na 

temat szczepień. Większość osób posiadających dziecko – 57,8% oraz nie posiadających dziecka 

– 72,6% oceniło szczepienia, jako pozytywne. Bardzo pozytywnie oceniło szczepienia 15,7% 

ankietowanych bezdzietnych i 40,4% posiadających dziecko. Ocenę neutralną wystawiło 11,6% 

osób bezdzietnych i tylko 2% posiadaczy potomstwa. Negatywnych opinii nie uzyskano w ogóle. 

Natomiast w badaniu własnym 48,2% ankietowanych wykazało pozytywną opinię na temat 

szczepień, 10,9% neutralną oraz 40% negatywną.  

W opracowaniu Kałuckiej i Łopaty [38] respondenci na pytanie dotyczące ilości 

szczepień w kalendarzu szczepień w 43,9% odpowiedzieli, że jest ich za dużo, a 52,9% 

stwierdziła, że ich ilość jest odpowiednia. W badaniu własnym 24,5% ankietowanych uważa,                   

iż ilość szczepień jest odpowiednia, 45,5% twierdzi, że jest ich za dużo, a 21,8% zdeklarowało, 

że ich zdaniem ilość szczepień jest zbyt mała.  

W badaniu własnym 55,5% ankietowanych zadeklarowało zdecydowane popieranie 

wykonywania szczepień ochronnych, natomiast 31,8% jest przeciwne. W badaniach 

prowadzonych przez Świątoniowską i  Rozensztrauch [39] respondenci w 85,3% wykazują 

poparcie dla szczepień, a tylko 11,8% nie popiera szczepień ochronnych.  

 

WNIOSKI  

Uzyskane wyniki pozwoliły  na sformułowanie następujących wniosków: 

1. Ponad połowa ankietowanych zdecydowanie popierała wykonywanie podstawowych 

szczepień ochronnych.  

2. Ponad 40% badanych uważało, że szczepienia są zdecydowanie bezpieczne . 

3. 44,5% ankietowanych nie wyraziłoby zgody na zaszczepienie swojego dziecka gdyby 

mogli zadecydować. 

4. Jedynie 16,4% respondentów przyjmuje co roku dodatkowe szczepienia np. przeciwko 

grypie. 

5. Niepożądane Odczyny Poszczepienne przynajmniej raz wystąpiły u 21,8% osób. 

6. Najczęstszymi zgłaszanymi NOP były: miejscowy obrzęk i zaczerwienienie, ból                         

w miejscu szczepienia i gorączka. 

7. Opinia respondentów co do ilości obecnie stosowanych szczepień była podzielona                 

z przewagą osób deklarujących, że jest ich zbyt dużo.   
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8. Prawie połowa ankietowanych nigdy nie zakupiła płatnej szczepionki.  

9. Ponad 2/3 respondentów spotkało się z ideologią głoszoną przez ruchy 

antyszczepionkowe jednak większość ankietowanych nie zgadzało się z nią i nie popierało 

ruchów antyszczepionkowych.  

10. Negatywne nastawienie do szczepień wynikało głównie z braku dostatecznej wiedzy na 

ten temat i częstego występowania NOP. 

11. Respondenci z najmłodszej grupy wiekowej w większości uważają, iż wszystkie 

szczepienia powinny być obowiązkowe, reszta ankietowanych jest temu przeciwna. 

12. Ankietowani wiedzę na temat szczepień czerpali najczęściej z opracowań medycznych 

pisanych przez lekarzy praktyków z opracowań naukowych i z Internetu.  
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WPROWADZENIE   

 

Zdrowie to skarb największy, z niego płynie radość życia,  

energia, wiara w siebie, pogoda, zadowolenie.  

Ono jest bronią dającą nam możliwość owocnej pracy  

i służby dla najbliższych, dla społeczeństwa, dla ludzkości. 

                                                                                  Marcin Kacprzak (1888-1968) [1]  

 

Od czasów starożytnych lekarz był strażnikiem zdrowia, a nie podmiotem ratującym 

zdrowie. Narodziła się i intensywnie rozwijała higiena – dział medycyny profilaktycznej, której 

podstawą była d i e t a , co u starożytnych Greków oznaczało t r y b  ż y c i a  s ł u ż ą c y  

z d r o w i u  [2].   

Jędrzej Śniadecki (1768-1838), polski lekarz, biolog, chemik, filozof i publicysta-satyryk 

w czasie swojej działalności zawodowej wskazywał na konieczność szczególnej troski                             

o populację w wieku rozwojowym. W dziele „Uwagi o fizycznem wychowaniu dzieci” wskazuje 

(zachowano oryginalną pisownię): Nazywam wychowaniem wszelkie starania, w tym zamiarze 

koło dziecięcia podjęte, aby je na doskonałego wykształcić człowieka. Prawdę mówiąc 

doskonałość nie jest rzeczą ludzką. Jest to meta, do której wszyscy dążymy […]. Zatem 

zastanawiać się tylko będę i rozbierać, jak należy hodować dziecię, ażeby, ile być może, najlepiej 

wykształcić jego ciało, wydobyć, rozwinąć, usprawnić i udoskonalić jego siły i władze cielesne, 

utwierdzić i zabezpieczyć zdrowie. Takie wychowanie powinnoby się raczej nazywać 

lekarskiem; bo co tylko tyczy utrzymania i zabezpieczenia zdrowia, jest częścią umiejętnej tej 

sztuki […]. Hodować więc dziecię we względzie fizycznem albo lekarskiem jest to je tak 

pielęgnować i tak prowadzić, ażeby nie tylko życie i zdrowie od wszelkiego ochronić szwanku; 
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ale nadto to ostatnie tak zabezpieczyć i utwierdzić, aby przez to dobry byt i szczęście człowieka 

na całe życie zapewnić […] Ten jest wychowany najlepiej, kto najlepiej umie znosić losy 

pomyślne i przeciwne; a tego ten tylko, mojem zdaniem dokazać potrafi, kto ma mocne zdrowie 

[3].   

Od czasu spostrzeżeń genialnego pediatry Śniadeckiego standardy realizacji opieki nad 

dzieckiem uległy jedynie niewielkim zmianom, związanym z postępem nauk medycznych. 

Podkreślana jest rola kompetencji i zasobów dla zdrowia oraz wsparcia kompetencyjnego na 

każdym poziomie funkcjonowania dziecka, do czasu osiągnięcia własnych kompetencji 

zdrowotnych. Wskaźniki zdrowia pozostają istotnymi kryteriami oceny jakości życia obywateli                

i wydolności systemu ochrony zdrowia państwa. 

Celem pracy jest wskazanie na rolę kompetencji środowiskowych w aspekcie  

funkcjonowania zdrowotnego dziecka. 

 

ROZWINIĘCIE 

Kompetencje społeczne 

W literaturze przedmiotu termin kompetencje utożsamiany jest i definiowany jako 

zdolność do wykonywania określonego zadania. Według Marii Dudzikowej „kompetencje” 

należy rozumieć jako: zdolność do realizacji zadania zależną od znajomości umiejętności, 

sprawności do jej wykonania oraz przekonania do posługiwania się tą umiejętnością [4]. 

Termin kompetencje należy uznać za pojemniejszy niż „kwalifikacje”, które Tadeusz Nowacki – 

autorytet w dziedzinie pedagogiki pracy – uważa za: umiejętności teoretyczne i praktyczne, 

skoncentrowane na określonych typach zadań zawodowych, związanych z nimi trudnościami i 

metodami ich rozwiązywania [5].  

Praca na rzecz utrzymania zdrowia jest pracą nieustanną, z uwagi na fakt, że zdrowie jest 

zjawiskiem dynamicznym, podlegającym ciągłym zmianom, indukowanym środowiskowo.  

Filarami całożyciowej profilaktyki osobniczej są: żywienie, stomatologiczna profilaktyka 

codzienna i stomatologiczna profilaktyka profesjonalna. Istotną rolę odgrywa również aktywność 

fizyczna [6]. Proces wychowania zdrowotnego jest realizowany populacyjnie, począwszy od 

okresu prekoncepcyjnego, w którym dążyć należy do osiągania optymalnych warunków 

przygotowania do prokreacji, dającej wysokie prawdopodobieństwo wydania na świat zdrowego 

potomka. Profilaktyka populacyjna w tym okresie obejmuje: racjonalne zachowania związane z 
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żywnością i żywieniem, umiarkowaną aktywność fizyczną, kreowanie właściwych relacji 

społecznych. Za ten etap aktywności zdrowotnej dziecka odpowiadają osoby trzecie - rodzice                    

i opiekunowie – sprawujący nad nimi pieczę. Należy dążyć do osiągnięcia jak najwyższego 

poziomu wiedzy i umiejętności zdrowotnych, które będą warunkować wdrażanie korzystnych 

zachowań przez całe życie [7].  

 

Kompetencje małoletniego 

W procesie socjalizacji i edukacji zdrowotnej dziecko nabywa umiejętności we wczesnym 

dzieciństwie i młodości, jako oddziaływanie pedagogiczne domu rodzinnego i szkoły [8, 9].               

W okresie wczesnego dzieciństwa dziecko do okresu wczesnoszkolnego w zakresie zachowań 

zdrowotnych poddaje się oddziaływaniom rodziców, wychowawców, opiekunów. Wskazane jest 

dążenie do maksymalnych kompetencji tych osób w zakresie wiedzy dotyczącej promocji 

zdrowia. 

Budowanie warunków do racjonalnej realizacji zadań promocji zdrowia wymaga uznania, 

że:  

• zdrowie, edukacja, bezpieczeństwo, kultura są istotnymi elementami rozwoju społeczno-

gospodarczego państwa,  

• zdrowie pojmowane być musi jako kapitał (lub) k a p i t a ł , którego posiadanie jest 

warunkiem nie tylko dobrej jakości życia, lecz umożliwia również tworzenie dóbr, 

warunkujących dobrostan społeczny, gwarantujących szeroko rozumiane bezpieczeństwo 

zdrowotne populacji [10]. 

Profesor Kacprzak w pozycji edukacyjnej pt. „Chcę być zdrowy”, kierowanej do dzieci               

i młodzieży wskazywał na konieczność posiadania takiej wiedzy zdrowotnej, by każdy uczeń był 

higienistą (s.11-22). Pozycję edukacyjną rozpoczął słowami: cyt. „Każdy chce być zdrowy – to 

się rozumie samo przez się - ale nie każdy pewnie umiałby wytłumaczyć, co to jest zdrowie, 

dlaczego on sam powinien dbać o nie i co robić, żeby naprawdę być zdrowym” (s. 5). Zachęcając 

do dbania o siebie wskazuje na czynny udział w dbaniu o siebie: cyt. „Musicie być zdrowi, bo 

zdrowi dłużej żyją niż chorzy, a każdy przecież chce długo żyć. Musicie być zdrowi, żeby nie 

chorować, bo każda choroba to cierpienie, to straszna klęska dla człowieka i dla tych, z którymi 

żyje; człowiek chory staje się ciężarem dla innych. Musicie być zdrowi, żeby wiele móc zrobić, 

żeby dobrze żyć, żeby cieszyć się życiem, bo zdrowie - to szczęście, to siła i chęć do pracy,                 
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to radość” (s. 9). Uczony miał świadomość roli, jaką dla populacji w wieku rozwojowym 

odgrywają: sen, regularność czynności dnia codziennego, czystość ciała i odzieży, i robił 

wszystko, aby tę wiedzę przekazać młodemu pokoleniu i popularyzować ją. Cyt. „Oczyścić 

obuwie i ubranie, porządnie się umyć i uczesać. Nie wolno zapominać o zębach, które trzeba myć 

na noc i rano. Do czyszczenia zębów każdy powinien mieć swoją szczoteczkę i trochę miałko 

sproszkowanej kredy lub specjalnej pasty do czyszczenia zębów. Zwyczajna kreda jest najlepsza. 

Macza się szczoteczkę w wodzie, później nabiera sią na nią kredy i czyści zęby z zewnątrz i od 

wewnątrz, pocierając je szczoteczką raczej z góry na dół niż w kierunku poziomym.  Po każdym 

użyciu szczoteczki trzeba ją dobrze wypłukać w ciepłej wodzie i wstawić do swojego kubka 

trzonkiem na dół”. Jednocześnie wskazywał na konieczność stałej pracy nad utrzymaniem 

zdrowia, wskazywał na dożywotnią konieczność starania się o zachowanie zdrowia: cyt. „Chcesz 

być zdrowy? Chcę. Chcesz być zręczny, zwinny? Bardzo. Pięknie! Ale czy to wszystko samo 

przyjdzie, „z nieba kapnie”? Nie. Musisz się o to starać, i to przez całe życie. Zdrowie, siłę, 

zręczność można zdobyć tylko własnym długotrwałym, nieustającym wysiłkiem; nic nie dzieje 

się tu jak w bajce, co to: „na moje rozkazanie, co pomyślę, niech się stanie”. Trzeba się 

odpowiednio odżywiać, pracować, wypoczywać, spać i jeść w określonym czasie, trzeba 

mieszkać w starannie utrzymanym i dobrze wietrzonym mieszkaniu, trzeba nosić czystą odzież              

i bieliznę, całe ciało mieć zawsze dobrze wymyte, nie narażać go niepotrzebnie na 

niebezpieczeństwo  i wysiłki ponad miarę” (s. 91). Profesor wskazywał również na istotność 

wysiłku fizycznego, dając wskazówki populacji w wieku rozwojowym: cyt. „Ten młodzieniec, 

czy ta dziewczynka, którzy przyzwyczajają swój organizm stopniowo do wysiłków, zaprawiają 

go do wykonywania czynności, dadzą sobie w życiu łatwiej radę  i z mniejszym wysiłkiem niż 

ich kolega lub koleżanka, którzy zaniedbują rozwój ciała i lekceważą dawane im w tej sprawie 

rady. I z chorobą czy to zakaźną, czy niezakaźną łatwiej i prędzej upora się ten, kto jest dobrze 

rozwinięty, mocny, zahartowany, niż ktoś słaby, cherlakowaty” (s. 92) [11]. 

Populacja w wieku rozwojowym w trakcie zdobywania wiedzy zdrowotnej, skutkującej 

wdrażaniem pożądanych zachowań, potrzebuje wsparcia merytorycznego. Proces wychowania 

zdrowotnego winien być realizowany populacyjnie, począwszy od okresu prekoncepcyjnego. 

Profilaktyka populacyjna w tym okresie obejmuje: racjonalne zachowania związane z żywnością 

i żywieniem, umiarkowaną aktywność fizyczną, kreowanie właściwych relacji społecznych,                      
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co sprzyja zachowaniom prozdrowotnym realizowanym przez całe życie. Wdrożenia  

prozdrowotne wywierają istotny wpływ na zdrowie publiczne.  

W wychowaniu zdrowotnym należy położyć nacisk na kształtowanie koherencji -  

długoterminowej orientacji życiowej jednostki, polegającej na  angażowaniu się w zrozumienie 

problemu, podjęcie wysiłków na rzecz jego zwalczania i świadomość korzyści z podjętych 

działań prozdrowotnych [12]. 

 

Kompetencje rodziców 

Rodzice zobowiązani są legislacyjnie do dbania o potomstwo. Dążenie do osiągnięcia jak 

najwyższego poziomu wiedzy i umiejętności zdrowotnych, które będą warunkować wdrażanie 

korzystnych zachowań zdrowotnych u dziecka jest wynikiem odpowiedzialności za jakość jego 

życia. Kodeks rodzinny i opiekuńczy [kro] określa stosunki miedzy rodzicami a dziećmi, 

zobowiązuje strony do określonego działania, zwłaszcza do troski o fizyczny i psychiczny rozwój 

dziecka, tak jak wymaga tego dobro dziecka i interes społeczny oraz  przygotowania dziecka do 

pracy na rzecz społeczeństwa, stosownie do jego uzdolnień [13]. Nie wymaga uściślania, że 

ustawodawcy chodzi o właściwą realizację potrzeb dziecka:  

1. biologicznych, związanych z rozwojem dziecka,  

2. psychiczno-uczuciowych, związanych z bezwarunkową miłością i przywiązaniem,  

3. społeczno-kulturalnych, związanych z funkcjonowaniem w określonej społeczności                    

i koniecznością pracy na jej rzecz,  

4. świadomościowo-moralnych, związanych z porządkiem prawnym obowiązującym                    

w państwie [9, 14]. 

 

W przypadku nierealizowania zobowiązań we wszystkich obszarach potrzeb 

rozwojowych dziecka, władza rodzicielska może być ograniczona lub odebrana na podstawie art. 

107 kro. Optymalne parametry rozwoju populacji w wieku rozwojowym są wynikiem 

odpowiedzialności za jakość życia dziecka.  

Okoliczności, które powinny wzbudzać niepokój osób funkcjonujących w bliskim 

otoczeniu dziecka: zaniedbania żywieniowe i higieniczne,  lekceważenie obowiązku szkolnego,  

niezwracanie uwagi na potrzeby profilaktyczne, lecznicze i rehabilitacyjne dziecka, agresywne 

reakcje rodziców na próby interwencji w sprawie poprawy funkcjonowania dziecka. 
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Kompetencje środowiska edukacyjnego 

Zgodnie z poglądem Wincentego Okonia - pedagoga, pedeutologa, zwolennika 

wszechstronnej profilaktyki - profilaktyka winna być rozumiana jako: ogół działań  

zapobiegających niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi [15].   

W pedagogice zdrowia pożądane oddziaływanie pedagogiczne koncentruje się na takich 

mechanizmach, które u dzieci skutkują wdrażaniem takich zachowań zdrowotnych, które 

zapobiegają wyuczaniu  niepożądanych przyzwyczajeń i postaw wobec zdrowia. W pewnym 

znaczeniu każde oddziaływanie pedagogiczne jest jednocześnie działaniem profilaktycznym, 

poprzez wytwarzanie wartościowych cech, jednocześnie zapobiegając powielaniu wzorców 

niepożądanych lub ich utrwalaniu. Działania profilaktyczne najwyższą skuteczność wykazują                

w dzieciństwie, tj. przed wystąpieniem lub utrwaleniem określonej patologii. 

Fakt konieczności realizacji działań zapobiegawczych u dzieci i młodzieży dostrzegał              

dr Stanisław Kopczyński (1873 – 1933), twórca higieny szkolnej w Polce. Pedagogika zdrowia – 

rozumiana jako wychowanie do bycia zdrowym oraz edukacja zdrowotna – rozumiana jako 

kształtowanie nawyku dbania o zdrowie swoje i społeczności oraz dbania o tworzenie zdrowego 

środowiska, poprzez z d o b y c i e  określonej wiedzy i umiejętności i dożywotnie  wdrażanie jej 

w życie była  mottem życiowym dr Kopczyńskiego: „Dążmy przez zdrowie do oświaty i przez 

oświatę do zdrowia”. Za jedno z podstawowych zadań edukacji uważał skoncentrowanie się na 

samokontroli zdrowotnej uczniów: cyt. „Należy społeczeństwo nie tylko uczyć, ale też 

wychowywać higienicznie, wzbudzać potrzeby, wytwarzać i utrwalać odpowiednie nawyki                    

i postawy” [16].  

Środowisko edukacyjne odgrywa istotną rolę zarówno w kreowaniu postaw korzystnych 

dla zdrowia jak i diagnozowaniu nieprawidłowego obchodzenia się z dzieckiem, skutkującego 

pogorszeniem funkcjonowania zdrowotnego z uwagi na fakt częstego kontaktu z dzieckiem, 

możliwość dokonywania obserwacji i wyciągania wniosków, skutkujących następnie 

wdrożeniem działań interwencyjnych [17].  

Okoliczności, które powinny wzbudzać niepokój środowiska edukacyjnego – nauczycieli, 

pedagogów, psychologów szkolnych funkcjonujących w otoczeniu dziecka: częsta absencja                 

w szkole, niski poziom edukacji, brak postępów w nauce, wycofanie dziecka, niechęć do 

rozbierania się do zajęć wychowania fizycznego, izolacja/brak akceptacji środowiska 

rówieśniczego.  
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Kompetencje pracowników ochrony zdrowia 

Ochrona zdrowia pełni istotną funkcję w sprawowaniu nadzoru nad kondycją zdrowotną 

populacji w wieku rozwojowym, niemniej w wychowaniu zdrowotnym i promocji zdrowia 

wskazuje się wyłącznie na funkcję doradczą pracowników ochrony zdrowia [18]. Akty 

normatywne związane z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia w Polsce, tj. pakiet ustaw 

zdrowotnych oraz najwyższy akt normatywny – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

gwarantują poszanowanie swobód obywateli – w tym gwarantują swobodne wybory zdrowotne. 

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta czyni z pacjenta i/lub jego przedstawiciela 

ustawowego osobę/ osoby współodpowiedzialne za występowanie zjawisk zdrowotnych, 

dotyczących ich jako podmiotu, tj. odpowiedzialnych za zdrowie – gdy realizuje/ realizują 

zachowania prozdrowotne i odpowiedzialnych za chorobę – w przypadku wdrażania zachowań 

ryzykownych. Środowisku medycznemu pozostaje rola edukatora, polegająca na motywowaniu 

pacjenta do wdrażania zachowań korzystnych, również poprzez oddziaływanie edukacyjne na 

członków rodziny [18].  

Niestety, opieranie się wyłącznie na realizacji działań edukacyjnych nie przynosi 

oczekiwanych populacyjnych, korzystnych skutków zdrowotnych w postaci poprawy 

wskaźników zdrowia populacji, bowiem prawo zdrowotne w Polsce jest jedynym obszarem 

legislacji, w którym nie funkcjonują rozwiązania dyscyplinujące pacjentów do wdrażania 

określonych zachowań zdrowotnych, z wyjątkiem szczątkowych sankcji za uchylanie się od 

obowiązkowych szczepień ochronnych.  

Sytuację może poprawić jedynie wprowadzenie przepisów karnych do ustaw 

zdrowotnych, wzorem rozwiązań funkcjonujących w innych krajach rozwiniętych,                               

tj. wprowadzenie systemu gratyfikacji zdrowotnych dla pacjentów wdrażających zachowania 

pożądane oraz systemu sankcji o różnym stopniu dolegliwości – za realizację zachowań 

niewłaściwych. 

 

Kompetencje pracowników służb interwencyjnych (pracowników socjalnych, policji, prokuratury) 

Podobne ograniczenia kompetencyjne, z jakimi zmierzają się profesjonaliści ochrony 

zdrowia dotyczą obszaru aktywności służ interwencyjnych,  które również przede wszystkim 

realizują działania korekcyjne - mogą nadzorować aktywność zdrowotną opiekunów dziecka, 

edukować ich  oraz motywować do wdrażania korzystnych zachowań zdrowotnych u dziecka. 
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 Jednakże odmiennym pozostaje fakt, że w działalności służb interwencyjnych 

przewidziane są sankcje za niestosowanie się do ich poleceń i kontynuację niewłaściwego 

obchodzenia się z dzieckiem, które dla szeroko pojętego dobra dziecka skutkują ograniczeniem 

bądź pozbawieniem praw rodzicielskich. Dziecko powierzane jest pieczy instytucjonalnej [19]. 

 

Procedury przesiewowe 

Dla ułatwienia oceny zjawisk zdrowotnych, obserwowanych zagrożeń bądź realizacji 

zachowań niewłaściwych, zespół profesora Kempego opracował procedury przesiewowe, 

umożliwiające identyfikację zachowań ryzykownych w środowisku funkcjonowania dziecka,               

w postaci trzystopniowej oceny zjawisk zdrowotnych. 

Pierwsza procedura przesiewowa powinna obejmować wszystkich przyszłych                          

i „świeżych” rodziców. Wśród pytań testowych, diagnozujących podejście do obowiązków 

opiekuńczo-wychowawczych rodziców/opiekunów powinny znaleźć się następujące pytania: 

odniesienie rodziców do ciąży (planowana/niepożądana), przebieg ciąży i ewentualne zmiany 

nastroju kobiety ciężarnej (depresja, zaburzenia snu, zaburzenia żywienia itp.), zamiar dokonania 

aborcji lub jej dokonanie z ustaleniem czy decyzja kobiety była samodzielna czy podjęta pod 

presją, zamiar porzucenia dziecka, oddanie do adopcji, sposób sprawowania opieki nad 

rodzeństwem (np. kierowanie agresywnych komunikaty werbalnych i niewerbalnych: ty niedobry 

chłopczyku (smarkaczu)/ ty złośliwa dziewczynko (dziewucho), znowu robisz mi na złość/ 

znowu specjalnie bałaganisz, itp. lub wykonywanie przerażających gestów), podejście rodziców 

do innych członków rodziny i relacje z nimi, historia dzieciństwa rodziców  dziecka pod kątem 

doświadczania wszelkich form przemocy, poziom edukacji społecznej dotyczącej obowiązków 

opiekuńczo-wychowawczych (diagnozowanie występowania podwyższonej tolerancji na 

przemoc), występowania urazów emocjonalnych w ciąży (np. śmierć w rodzinie, 

niepełnosprawność lub występowanie choroby przewlekłej, rozwód, separacja itp.), nagłe zmiany 

stylu życia (np. zmiana pracy, przeprowadzka), niechęć rodzica/rodziców do czynności 

opiekuńczych występujące samoistnie (np. w wyniku występowania zespołu baby blues) bądź  

sprowokowanych zachowaniem dziecka (np. reakcja obrzydzenia na wymioty/ulewanie lub 

zmianę pieluchy, twierdzenie, że dziecko celowo pobrudziło pieluchę/ubranie itp.), ignorowanie 

potrzeby karmienia, określanie dziecka jako wymagające przy karmieniu/ niejadek, rozdrażnienie 
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lub niereagowanie na płacz dziecka, zrzucanie odpowiedzialności za zdrowie dziecka na personel 

medyczny lub inne osoby itp.).   

Druga procedura przesiewowa powinna dotyczyć oceny interakcji niemowlęcia                  

z rodzicem/z rodzicami. Psychologiczno-pedagogicznej ocenie podlegają wzorce przywiązania 

dziecka do rodzica, stanowiące o jakości wydolności opiekuńczo-wychowawczej 

rodziców/opiekunów. 

Trzecia procedura przesiewowa, diagnozująca środowiskowe ryzyko krzywdzenia 

dziecka obejmuje ocenę relacji w diadach i triadach w środowisku wysokiego ryzyka realizacji 

działań krzywdzących. Ocena profesjonalna obejmuje następujące obszary:   

a. wiedza i stosunek opiekuna do wychowania dziecka,   

b. postrzeganie zachowań dziecka przez rodzica oraz zachowań rodziców przez dziecko,  u dzieci 

starszych, 

c. emocje rodziców i reakcje na stres związany z czynnościami opiekuńczo-wychowawczymi  

realizowanymi u dziecka ryzyka, 

d. styl interakcji zachowań wzajemnych dziecka i rodziców oraz pozostałych członków rodziny, 

w tym podwyższonej tolerancji na zachowania agresywne [20].   

 

PODSUMOWANIE 

Komfort funkcjonowania populacji w wieku rozwojowym leży w szeroko pojętym 

interesie społecznym. Świadomość zagrożeń dotyczących nieprawidłowości należy do 

kompetencji „zwykłego człowieka”, niezależnie od uprawianej profesji.  Kempe wskazywał 

przede wszystkim na kluczową rolę społeczności lokalnej, w której funkcjonuje dziecko. Uznał 

wysoki poziom kompetencji zdrowotnych za najskuteczniejszy czynnik ochronny, skutkujący 

właściwą interwencją, przerywającą wdrażanie zachowań krzywdzących, utrudniających rozwój 

biopsychospołeczny dziecka. W społecznym odbiorze istotności profilaktyki krzywdzenia należy 

dodać, że procedury przesiewowe Kempe’go są uniwersalne, winny dotyczyć oceny bliższego                

i dalszego otoczenia każdego dziecka, bowiem aktywność szkodliwa dla zdrowia jest działaniem 

krzywdzącym, ponieważ ogranicza potencjał rozwojowy [20]. 
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WSTĘP 

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV- Human Papilloma Virus) przyczynia się do 

powstawania zmian od łatwo wyleczalnych po śmiertelnie groźne [1, 2]. Spośród ponad                     

140 typów wirusa, 40 związanych jest z układem moczowo-płciowym. Wyróżnia się typy                    

o niskim i wysokim stopniu ryzyka rozwoju nowotworu, tzw. typy nisko- i wysokoonkogenne. 

Według statystyk CDC (Centers for Disease Control and Prevention - Centrum Kontroli                      

i Prewencji Chorób), ryzyko zakażenia wirusem HPV drogą płciową w ciągu całego życia dla 

osób aktywnych seksualnie wynosi co najmniej 50%. W większości są to zakażenia przejściowe. 

Szacuje się, że na świecie zakażonych jest około 630 mln osób, w tym około 300 mln kobiet [2]. 

Do zakażenia typami genitalnymi HPV dochodzi najczęściej w czasie pierwszych 

kontaktów seksualnych, nierzadko też w wyniki transmisji wertykalnej (od matki do płodu). 

U większości osób aktywnych seksualnie  zakażenie genitalnymi typami HPV pozostaje 

w fazie latentnej i nie wywołuje zmian klinicznych. Dopiero pewne bodźce, takie jak: zakażenia 

innymi patogenami, mikrourazy czy spadek odporności prowadzą do pobudzenia proliferacji 

keratynocytów i aktywują replikację HPV [3]. Typy niskoonkogenne powodują m.in. brodawki 

skóry, stóp, rąk czy twarzy oraz  brodawki płciowe tzw. kłykciny kończyste [4]. 

Wysokoonkogenne wirusy HPV odpowiadają z kolei za powstawanie zmian 

przednowotworowych i nowotworów narządów płciowych (rak szyjki macicy, pochwy, sromu, 

prącia), odbytu oraz okolic pozagenitalnych – głowy i szyi [1, 2, 4, 5].  Zakażenie HPV stwierdza 

się w ponad 90% przypadków raka szyjki macicy, a najczęściej występującymi serotypami są 

serotypy 16 i 18 [4]. Większość infekcji HPV szczepami onkogennymi jest przejściowa,                        

a miernie nasilone zmiany śródnabłonkowe często ustępują samoistnie w ciągu pół roku do roku. 
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Okres progresji nowotworowej jest bardzo powolny (10-30 lat) i wymaga współistnienia 

innych dodatkowych czynników kancerogennych. Polska jest krajem o najwyższej 

zachorowalności i śmiertelności z powodu raka szyjki macicy spośród wszystkich krajów Unii 

Europejskiej [6].  

Zakażeniom HPV i ich następstwom można zapobiegać przede wszystkim poprzez 

profilaktykę zdrowotną życia seksualnego, regularne wykonywanie badań cytologicznych oraz 

stosowanie szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego. 

 

CEL PRACY 

Głównym celem pracy była ocena wiedzy pacjentek poradni ginekologicznych na temat 

zakażenia wirusem HPV ze względu na wiek i poziom wykształcenia. Sformułowano również 

cele szczegółowe: 

1. Określenie częstości występowania i lokalizacji zmiany wywoływanych przez HPV 

w badanej populacji. 

2. Ocena regularności wykonywania badań cytologicznych przez ankietowane kobiety. 

3. Określenie częstości występowania nieprawidłowych wyników badań cytologicznych. 

4. Określenie potrzeb w zakresie edukacji społeczeństwa na temat wirusa brodawczaka 

ludzkiego.  

 

MATERIAŁ I METODY 

Badaniami  objęło 120 pacjentek czterech poradni ginekologicznych w Ostrołęce w wieku 

18-60 lat. Średnia wieku badanych wynosiła 45 lat. Struktura wieku ankietowanych kobiet 

przedstawiała się następująco: 18-30 lat - 35 osób (29,2%), 31-40 lat - 34 osoby (28,3%),                

41-50 lat - 25 osób (20,8%), 51-60 lat - 26 osób (21,7%) W badanej grupie 42 osoby miały 

wykształcenie wyższe (35,0%), 48 pacjentek - wykształcenie średnie (40,0%), 22 badane - 

zawodowe (18,3%), a 8 kobiet - podstawowe (6,7%). Udział w badaniu był anonimowy 

i dobrowolny, a ankietowane osoby zostały poinformowane o celu naukowym zbierania danych.  

W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, a jako narzędzie badawcze 

wykorzystano kwestionariusz autorskiej ankiety. 
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Ankieta składała się z dwóch części. Część pierwszą stanowiła metryczka, obejmująca                

4 pytania dotyczące wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz stanu cywilnego. Druga 

część ankiety zawierała 23 pytania, dotyczące poruszanej problematyki. 

Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu programu STATISTICA wersja 7.0 

firmy StatSoft Polska. Dane mające charakter nominalny opisywano tworząc szeregi rozdzielcze, 

w których wyszczególniano warianty cech podając ich liczność i częstość występowania w całej 

badanej zbiorowości. Do analizy przeprowadzonych badań wykorzystano następujące sposoby 

analizy danych ilościowych:  

 test istotności dla zmiennych jakościowych (kategoryzowalnych) - statystyka chi-kwadrat 

– do oceny różnic między porównywanymi grupami; 

 współczynnik korelacji Pearsona   

Za istotne statystycznie uznawano wyniki spełniające warunek p poniżej 0,05.  

 

WYNIKI 

Wśród ankietowanych pacjentek pojęcie HPV znało 75,0% osób (Rycina 1).  

 

 

Rycina 1. Znajomość pojęcia HPV wśród badanych (n=120) 

 

Termin ten najczęściej nie był obcy kobietom pomiędzy 18 a 30 rokiem życia               

(85,7% badanych) (Rycina 2). Uzyskane różnice nie były istotne statystycznie [r(X,Y)=0,1689, 

p=0,057]. O skrócie HPV  słyszała co druga osoba z wykształceniem podstawowym (50%), 

68,2% z wykształceniem zawodowym, 79,2% ze  średnim i 78,6% z wyższym (Rycina 3). 
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Stwierdzono, że wraz z poziomem wykształcenia, znajomość terminu HPV znacząco się nasilała  

[r(X,Y)=0,2031, p=0,045].  

 

 

Rycina 2. Znajomość pojęcia HPV a wiek badanych (n=120) 

 

 

 

Rycina 3. Znajomość pojęcia HPV a poziom wykształcenia badanych (n=120) 

 

 

Na  kolejne pytania odpowiadały tylko kobiety, które znały termin HPV (90 pacjentek – 

75%). 
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Według badanych, wirusem brodawczaka ludzkiego można zakazić się poprzez kontakty 

seksualne (87,8%), kontakt bezpośredni (78,9%), na basenie/w saunie (73,3%), drogą 

kropelkową (44,4%) oraz przez kontakt z krwią (12,2%) (Rycina 4).  

 

 

Rycina 4. Wiedza badanych o drogach przenoszenia zakażenia HPV (n=90) 

 

91,1% ankietowanych wiedziała, że wirus HPV wywołuje zmiany w postaci brodawek. 

Pozostałe badane wskazały na  pęcherzyki (Rycina  5).  

 

 

 

Rycina 5. Wiedza badanych o charakterze zmian skórnych wywołanych przez HPV (n=90) 
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Według 61,1% pacjentek, następstwem zakażenia HPV mogą być różne nowotwory: rak 

szyjki macicy, krtani, pochwy i/lub sromu (Rycina 6).  

 

 

Rycina 6. Znajomość przez ankietowane odległych następstw zakażenia HPV (n=90) 

 

Najczęstszą znaną lokalizacją zmian wywoływanych przez wirusy HPV były ręce i stopy 

(78,9%) (Rycina 7). 

 

 
 

 

wyniki nie sumują się do 100% - możliwa wielokrotność wyboru odpowiedzi 

Rycina 7. Wiedza badanych na temat lokalizacji zmian skórnych wywołanych przez HPV 

(n=90) 
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Kobiety jako skuteczne środki zapobiegania zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego 

wymieniały zwykle „unikanie przypadkowych kontaktów seksualnych” (97,8%), „unikanie 

bezpośrednich kontaktów z osobą zakażoną” (88,9%) oraz „stosowanie prezerwatyw” (76,7%). 

W dalszej kolejności ankietowane wskazywały na „wykonywanie badań cytologicznych” 

(48,9%) oraz „częste mycie rąk” (36,7%). 61,1% kobiet zaznaczyło wszystkie wymienione             

w ankiecie metody jako skuteczną profilaktykę zakażeń HPV (Rycina 8).  

 

 

wyniki nie sumują się do 100% - możliwa wielokrotność wyboru odpowiedzi 

Rycina 8. Wiedza badanych na temat profilaktyki zakażeń HPV (n=90) 

 

Również 61,1% kobiet słyszało o szczepionce przeciwko zakażeniu HPV (Rycina 9).  

 

Rycina 9. Wiedza badanych odnośnie istnienia szczepionki przeciwko zakażeniom HPV 

(n=90) 
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48,9% pacjentek uważało, że profilaktyką zakażeń wirusem HPV powinny być objęte 

wyłącznie „kobiety”. Pozostałe ankietowane wskazały na „mężczyzn i kobiety” (36,7%) oraz na 

„całą populację” (14,4%) (Rycina 10).  

 

 

Rycina 10. Wiedza badanych na temat grup ryzyka zakażeń HPV (n=90) 

 

Najczęściej odpowiedź „kobiety” zaznaczały pacjentki w wieku 51-60 lat (83,3%) i 41-50 

lat (72,2%) (Rycina 11).  

 

 

Rycina 11. Wiedza badanych na temat grup ryzyka zakażeń HPV a wiek ankietowanych 

(n=90) 
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Stwierdzono, że z wiekiem ankietowane znacząco częściej postrzegały płeć żeńską jako 

grupę ryzyka zakażeń HPV [r(X,Y)=0,2280, p=0,028]. Z kolei badane z wykształceniem 

podstawowym i zawodowym częściej w stosunku do pacjentek z wykształceniem wyższym                      

i średnim wskazywały na grupę kobiet jako tą, która powinna być objęta profilaktyką zakażeń 

(Rycina 12). Uzyskane różnice nie były jednak istotne statystycznie [r(X,Y)=0,1559, p=0,109].  

 

 

Rycina 12. Wiedza badanych na temat grup ryzyka zakażeń HPV a poziom wykształcenia 

ankietowanych (n=90) 

 

 

W badanej grupie 90 kobiet występowanie zmian skórnych typu brodawek o etiologii 

HPV potwierdziło 6 ankietowanych, co stanowiło 6,7% (Rycina 13).  

 

Rycina 13. Występowanie brodawek o etiologii HPV u badanych kobiet (n=90) 
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U kobiet, u których występowały brodawki, najczęściej były one zlokalizowane na 

narządach płciowych (33,3%) i na rękach (33,3%), rzadziej na twarzy (16,7%) i na stopach 

(16,7%) (Rycina 14).  

 

 

Rycina 14. Lokalizacja brodawek o etiologii HPV u badanych kobiet (n=6) 

 

We wszystkich przypadkach zastosowano leczenie dermatologiczne. Wśród 90 kobiet, 

testy w kierunku HPV wykonało 16 ankietowanych (17,8%), w tym 6 z brodawkami o etiologii 

HPV i 10 bez widocznych zmian skórnych (Rycina 15). 

 

 

Rycina 15. Wykonywanie testów w kierunku HPV przez badane kobiety (n=90) 
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W ankietowanej grupie, na badania cytologiczne każdego roku zgłaszało się 24,4% 

pacjentek, co 3 lata - 47,8%, co 5 lat - 14,4% - łącznie 86,7%. Cytologii wcale nie wykonywało 

13,3% ankietowanych (Rycina 16).  

 

 

Rycina 16. Wykonywanie badań cytologicznych przez badane kobiety (n=90) 

 

Badania cytologiczne najrzadziej wykonywały kobiety pomiędzy 18 a 30 rokiem życia, 

zaś najczęściej w wieku 51-60 lat (Rycina 17).  

 

 

Rycina 17. Wykonywanie badań cytologicznych a wiek ankietowanych (n=90) 
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Stwierdzono istotność statystyczną pomiędzy wiekiem ankietowanych a częstością 

wykonywanych badań  [r(X,Y)=0,3541, p=0,011]. Cytologii najczęściej nie przeprowadzały 

kobiety z wykształceniem podstawowym i zawodowym – odpowiednio: 50,0% i 40,0%, 

najrzadziej z wykształceniem wyższym – 3%. W grupie badanych z wykształceniem średnim 

i wyższym badania każdego roku wykonywało odpowiednio 34,2% i 27,3% grupy (Rycina 18).  

 

 

Rycina 18. Wykonywanie badań cytologicznych a poziom wykształcenia ankietowanych 

(n=90) 

 

Uzyskane różnice nie były istotne statystycznie [r(X,Y)=0,1661, p=0,099]. W badanej 

grupie, 33 kobiety (36,7%) uzyskały nieprawidłowy wynik cytologii (Rycina 19).  

 

Rycina 19. Nieprawidłowe wyniki badań cytologicznych u ankietowanych (n=90) 
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Stwierdzono istotność statystyczną odnośnie zależności pomiędzy wiekiem kobiet                     

a częstością nieprawidłowych wyników badań cytologicznych (Rycina 20) [r(X,Y)=0,4876, 

p=0,000].  

 

 

Rycina 20. Nieprawidłowe wyniki badań cytologicznych a wiek ankietowanych (n=90) 

 

Nieprawidłowe wyniki cytologii występowały u kobiet bez względu na poziom 

wykształcenia: podstawowe (25,0%), zawodowe (33,3%), średnie (36,8%), wyższe (39,4%) 

(Rycina 21). Uzyskane różnice nie były istotne statystycznie (r(X,Y)=0,1790, p=0,056).  

 

 

Rycina 21. Nieprawidłowe wyniki badań cytologicznych 

a poziom wykształcenia ankietowanych (n=90) 
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Ankietowane wiedzę na temat HPV najczęściej pozyskiwały z Internetu (67,8%)                          

i telewizji (57,8%), rzadziej z czasopism i książek (36,7%), podczas rozmowy z personelem 

medycznym (31,1%), rodziny i znajomych (30,0%) i na zajęciach na uczelni (14,4%)                        

(Rycina 22). 

 

 
wyniki nie sumują się do 100% - możliwa wielokrotność wyboru odpowiedzi 

Rycina 22. Źródła wiedzy o HPV wśród badanych (n=90) 

 

DYSKUSJA 

Wirus brodawczaka ludzkiego jest przenoszony m.in. drogą kontaktów seksualnych, 

przyczyniając się do powstawania zmian od łatwo wyleczalnych po śmiertelnie groźne. Szacuje 

się, że na świecie przeciętnie co druga osoba w ciągu swojego życia będzie miała styczność z tym 

wirusem [1, 2].  

Wyniki badań własnych wykazały, że w 120-osobowej grupie kobiet pojęcie wirusa 

brodawczaka ludzkiego (HPV) było znane 75% badanym. Istotnie częściej brak wiedzy dotyczył 

kobiet z wykształceniem podstawowym i zawodowym (50% i 31,8%) w porównaniu ze średnim                  

i wyższym (20,8% i 21,4%). Pojęcie HPV najczęściej było znane kobietom pomiędzy                        

18 a 30 rokiem życia (85,7%). Przeważająca grupa ankietowanych (91,9%) określiła, że HPV 

wywołuje zmiany w postaci brodawek, zlokalizowanych w różnych miejscach: na stopach                     

i dłoniach, narządach płciowych, twarzy, tarczy szyjki macicy, okolicach odbytu, krtani. 

Uzyskany poziom znajomości HPV różnił się w odniesieniu do badań innych autorów.                         

W badaniach przeprowadzonych przez Nagórską i wsp. na grupie studentów pielęgniarstwa 

polskich i tureckich, o wirusie HPV słyszało 88,1% badanych (Polska 90%, Turcja 86,3%) [7].                 
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Z kolei badania Bretas i wsp. wykazały całkowity brak wiedzy na temat wirusa HPV wśród 

studentów brazylijskich, aż u 82% kobiet i 79% mężczyzn [8]. 

W większości publikacji wiedza na temat wirusa brodawczaka ludzkiego jest 

przedstawiana w aspekcie jego znaczenia w patogenezie raka szyjki macicy. Według badań 

epidemiologicznych HPV jest głównym czynnikiem odgrywającym rolę w etiopatogenezie tego 

nowotworu [9]. Najwyższy wskaźnik zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego obserwuje się u 

dziewcząt i kobiet w przedziale wiekowym od 15 do 24 lat [2]. Natomiast objawy kliniczne raka 

szyjki macicy pojawiają się późno, około 45-50 r.ż. i nie są charakterystyczne. 

W badaniach własnych 61,1% ankietowanych kobiet wiedziała, że w następstwie 

zakażenia HPV mogą wystąpić choroby nowotworowe: rak szyjki macicy, krtani, pochwy i/lub 

sromu. W badaniach Błazuckiej i Cieślak zdecydowana większość respondentek (90%), 

będących studentkami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, była świadoma, że zakażenie 

HPV niesie za sobą możliwość rozwoju raka szyjki macicy [10]. Jednak niewiele ankietowanych 

posiadało wiedzę na temat innych nowotworów, będących konsekwencją infekcji HPV, jak rak 

odbytu czy rak głowy i szyi. Według analiz Nagórskiej i wsp., HPV jako czynnik rozwoju raka 

szyjki macicy postrzegało 65,6% studentów z Turcji i 64,4% studentów z Polski [7].                        

Mazur i wsp. zwracają uwagę na zróżnicowanie w postrzeganiu wirusa HPV jako czynnika 

ryzyka raka szyjki macicy w zależności od kierunku studiów [11]. Autorzy wskazują, że studenci 

Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego rzadziej niż Uniwersytetu Medycznego               

w Lublinie znali wpływ wirusa brodawczaka ludzkiego na rozwój raka szyjki macicy – 

odpowiednio: 50,8%, 54,5%, 85,7% [11]. Do podobnych wniosków doszli Sokołowska i wsp., 

którzy wykazali, że w grupie osób niezwiązanych z medycyną, świadomość zagrożenia chorobą 

nowotworową w następstwie zakażenia HPV była bardzo niska - mieszkańcy powiatu bialskiego 

- 38% i parczewskiego - 51% [12]. Według badań Smoleń i wsp. ponad połowa sanockiej 

młodzieży ponadgimnazjalnej uznała HPV za główną przyczynę raka szyjki macicy [13]. 

Koresponduje to z wynikami uzyskanymi przez Stramę i wsp., według których 45% 

ankietowanych gimnazjalistek uznały przewlekle zakażenie wirusem HPV jako czynnik 

wysokiego ryzyka powstania raka szyjki macicy [14]. W badaniach Sawaryn i Wróbel 67% 

licealistek wskazało na wirusa brodawczaka jako przyczynę raka szyjki macicy [15]. Natomiast 

kobiety objęte badaniem przez Waśkow i wsp., w większości (81%) wskazały na istotne 

znaczenie zakażenia HPV w procesie nowotworowym narządów płciowych [16]. Jak wynika                 
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z powyższych oraz z własnych badań, wiedza społeczeństwa na temat udziału HPV                               

w powstawaniu nowotworów dróg moczowo-płciowych jest bardzo zróżnicowana i uzależniona 

od badanej populacji. 

Zakażeniu HPV ulega do 50% kobiet i mężczyzn. Największą grupę zakażonych stanowią 

osoby w wieku 15–25 lat. Wiedza na temat problematyki zakażeń wirusem brodawczaka 

ludzkiego jest jednym z głównych rodzajów profilaktyki pierwotnej [10]. 

W badaniach własnych, według respondentek wirusem HPV można zakazić się poprzez 

kontakty seksualne (87,8%), bezpośredni kontakt (78,9%), na basenie lub w saunie (73,3%).                

Aż 44,4% błędnie zaznaczyło drogę kropelkową, a 12,2% - kontakt z krwią. Według Błazuckiej                 

i Cieślak, 93% ankietowanych kobiet wiedziała, że wirusem brodawczaka ludzkiego można 

zakazić się przede wszystkim podczas kontaktów seksualnych [10]. W badaniach Sokołowskiej 

i wsp. ankietowani jako główną drogę zakażenia HPV wymieniali drogę płciową (89%),                           

ale niestety, aż w 77% przypadków, respondenci wskazywali na drogę krwiopochodną [12]. 

Połowa badanych jako czynnik sprzyjający infekcji wirusem brodawczaka zaznaczało obniżoną 

odporność organizmu, a tylko co trzeci ankietowany stwierdził, że zakażeniu sprzyja wczesna 

inicjacja seksualna czy duża liczba partnerów seksualnych [12]. Wśród gimnazjalistek biorących 

udział w badaniach Stramy i wsp. aż 34% ankietowanych nie wiedziało lub nie było pewne, jak 

można zakazić się wirusem HPV. Ankietowane najczęściej wskazały na współżycie seksualne 

(69%) [14]. 

W badaniach własnych, kobiety jako skuteczne środki zapobiegania zakażeniu wirusem 

brodawczaka ludzkiego wskazywały unikanie przypadkowych kontaktów seksualnych (97,8%), 

unikanie bezpośrednich kontaktów z osobą zakażoną (88,9%), stosowanie prezerwatyw (76,7%), 

wykonywanie badań cytologicznych (48,9%) oraz częste mycie rąk (36,7%). 61,1% kobiet 

uznało wszystkie wymienione środki za skuteczną profilaktykę zakażeń HPV. Co druga osoba 

biorąca udział w sondażu Sokołowskiej i wsp. określiła, że głównym sposobem zapobiegania 

zakażeniu wirusem brodawczaka jest używanie prezerwatyw [12]. Mniejszy odsetek badanych 

jako profilaktykę wskazał szczepienia (38,7%), a za nieznaczące badani uznali związki 

monogamiczne (1,8%) czy edukację zdrowotną (9,7%). Koresponduje to z wynikami uzyskanymi 

przez Błazucką i Cieślak, gdzie większość respondentek (63%) potwierdziła skuteczność 

prezerwatywy w profilaktyce zakażenia HPV, a tylko nieliczne (5,4%) wskazały na ograniczenie 

liczby partnerów seksualnych jako element profilaktyki [10]. U Stramy i wsp. co piąta 
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gimnazjalistka uważała, że stosowanie prezerwatyw stanowi ochronę przed zakażeniem HPV,                

a co czwarta, że posiadanie jednego niezakażonego partnera przez całe życie [14]. 

W Polsce badania cytologiczne są refundowane raz na 3 lata wszystkim kobietom                      

w wieku 25-59 lat. Jest to zgodne z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, która 

rekomenduje cytologię nie rzadziej niż co 3 lata oraz z Populacyjnym Programem Profilaktyki 

i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy wprowadzonym w Polsce w 2007 r.  Stanowisko 

to popierają też polscy eksperci w publikowanych Rekomendacjach Polskiej Koalicji na Rzecz 

Walki z Rakiem Szyjki Macicy w Polsce [17]. 

W badaniach własnych cytologię każdego roku wykonywało 24,4% kobiet, co 3 lata - 

47,8%, a co 5 lat - 14,4%. Najczęściej były to kobiety pomiędzy 51 a 60 rokiem życia oraz                   

z wykształceniem średnim i wyższym. Cytologii w ogóle nie wykonywało 13,3% ankietowanych 

kobiet, głównie w wieku 18-30 lat i z wykształceniem podstawowym i zawodowym. 

Nieprawidłową cytologię uzyskało 36,7% badanych. Problem ten istotnie nasilał się z wiekiem.  

W 2012 roku Pacewicz i wsp. opublikowali artykuł, w którym opisali wiedzę populacji dorosłych 

kobiet i mężczyzn na temat czynników ryzyka, objawów raka szyjki macicy i badania 

cytologicznego [18]. Według ich badań, ankietowani uznali przewlekłe zakażenie 

wysokoonkogennymi typami wirusa HPV za czynnik istotnie zwiększający ryzyko zachorowania 

na raka szyjki macicy, a badania cytologiczne za najbardziej znany program dotyczący 

profilaktyki tego nowotworu. Spośród respondentek, które otrzymały zaproszenie na badanie 

cytologiczne, aż 67% nie skorzystało z niego [18]. Według badań Stramy i wsp., 34% 

ankietowanych dziewcząt uznała, że cytologia powinna być wykonywana co roku po rozpoczęciu 

współżycia seksualnego, podczas gdy 21% respondentek twierdziło, że raz na 3 lata [14]. Wśród 

badanych, 63% uważała, że do 25 roku życia należy wykonać pierwszą cytologię, natomiast 30% 

- że przed 18 rokiem życia. Według badań Sawaryn i  Wróbel, 94% licealistek miało świadomość 

znaczenia cytologii w ograniczaniu ryzyka rozwoju raka szyki macicy [15]. Natomiast                

Nagórska i wsp. wykazali dużo niższą świadomość młodzieży polskiej (30,3%) dotyczącej 

częstotliwości wykonywania badań cytologicznych w porównaniu ze studentami tureckimi 

(82,9%) [7]. 

           W badaniach własnych, występowanie brodawek o etiologii HPV potwierdziło  

6 ankietowanych co stanowiło 6,7%. Zmiany najczęściej były zlokalizowane na narządach 

płciowych (33,3%) i na rękach (33,3). Ze względu na częstą lokalizację zmian wywołanych 
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zakażeniem HPV na tarczy szyjki macicy bądź w pochwie, kobiety nie są w stanie ich 

zaobserwować. Bez wykonania dodatkowych badań zwykle nie zauważają ich również 

ginekolodzy. Co za tym idzie, kobiety nie zawsze są świadome zakażenia, przez co tak mało 

ankietowanych potwierdziło u siebie infekcję. 

          Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) zalicza się do profilaktyki 

pierwotnej raka szyjki macicy i zaleca się ich wykonywanie głównie dziewczynkom w wieku     

9-14 lat i młodym kobietom, przed rozpoczęciem współżycia seksualnego [19]. Ostatnio coraz 

częściej zaleca się wykonywanie szczepień u chłopców oraz mężczyzn, gdyż to oni są zwykle 

przenosicielami wirusa. Rozpoczęcie współżycia seksualnego oraz zakażenie jakimkolwiek 

serotypem HPV nie wyklucza możliwości szczepień.  

W badanej grupie 61,1% potwierdziło, że słyszało o szczepionce przeciwko zakażeniom 

HPV. Znacząco częściej były to osoby z wykształceniem średnim (68,4%) i wyższym (63,6%) 

niż z podstawowym (25,0%) i zawodowym (46,7%). Według badań Nagórskiej i wsp. o istnieniu 

szczepionki HPV wiedziało aż 89,2% Polaków i tylko 50,8% Turków [7]. Natomiast                   

Waśkow i wsp. wykazali, że wiedzę w tym zakresie posiadała co druga kobieta i tylko co piąty 

mężczyzna [16]. Strama i wsp. wykazali, że ponad połowa dziewcząt (53%) nie wiedziała, jakie 

działanie mają szczepionki przeciwko HPV, a tylko 34% ankietowanych uważała, że obniżają 

one ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy i innych zmian wywoływanych przez szczepy 

wysokoonkogenne, lecz nie eliminują go całkowicie.  

Według Smoleń i wsp. działania edukacyjne w zakresie profilaktyki zakażeń HPV 

powinny być skierowane do wszystkich grup wiekowych kobiet, ale szczególnie do dziewcząt                

i kobiet w wieku od 13 do 24 lat. Autorki podkreślają, że dzięki edukacji w dużym stopniu 

kształtuje się świadomość zdrowotna oraz że istnieją większe szanse powodzenia programu 

profilaktyki wtórnej i pierwotnej [13]. Polska jest krajem o najwyższej zachorowalności                       

i śmiertelności z powodu raka szyjki macicy spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej [6]. 

Współczesna medycyna udostępnia liczne środki pozwalające zapobiegać chorobie, jednak jak 

pokazują badania, pierwszym i najważniejszym krokiem jest uświadomienie zagrożenia                        

i edukacja zdrowotna. Badania własne wykazały, że tylko 3/4 ankietowanych kobiet znało 

pojęcie HPV. Wynik ten należy ocenić jako niezadowalający, szczególnie, że również w niskim 

stopniu badane były świadome zagrożenia różnymi chorobami nowotworowymi w następstwie 

przewlekłego zakażenia wirusem HPV. Pacjentki poradni ginekologicznych prawidłowo 
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określiły, że zachowanie zdrowia seksualnego stanowi główny element profilaktyki HPV. 

Jednocześnie połowa z nich wykonywała regularnie badania cytologiczne co 3 lata, a 24,4% - 

każdego roku. Ważnym elementem profilaktyki HPV jest wykonywanie szczepień, które nie są 

dedykowane wyłącznie kobietom, ale także mężczyznom. Prawidłowa wiedza jest niezbędnym 

elementem w profilaktyce zdrowotnej. Jej najlepszym nośnikiem i edukatorem jest personel 

medyczny. Przeprowadzone badania wskazują na potrzebę większego zaangażowania lekarzy 

i pielęgniarek w edukację zdrowotną w zakresie problematyki zakażeń wirusem brodawczaka 

ludzkiego. 

 

WNIOSKI 

Na podstawie przeprowadzonych badań wyciągnięto następujące wnioski:  

1. Wiedza na temat zakażeń wirusem HPV wśród pacjentek poradni ginekologicznych była  

zróżnicowana i niedostateczna, mniejsza w grupie kobiet starszych i z wykształceniem 

podstawowym i zasadniczym.  

2. Zmiany skórne wywołane przez wirus HPV dotyczyły 6,7% badanych kobiet  

i zlokalizowane były głównie na narządach płciowych i na rękach. 

3. Badania cytologiczne wykonywała regularnie większość kobiet (86,7%), w tym co czwarta 

kobieta co roku, a prawie co druga co 3 lata. 

4. Nieprawidłowe wyniki cytologii występowały u co trzeciej badanej kobiety, a ich 

częstotliwość rosła wraz z wiekiem. 

5. Niezbędna jest promocja szczepień ochronnych przeciw HPV zarówno wśród dziewcząt  

i kobiet, jak i chłopców i mężczyzn. 

6. Istnieje potrzeba większego zaangażowania personelu medycznego w edukację zdrowotną                  

w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego. 
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WSTĘP 

Obecnie w Polsce według danych GUS populacja osób powyżej 65-go roku życia stanowi 

16% , a w 2050 roku osoby powyżej 65-go roku życia będą stanowiły aż 33% polskiej populacji, 

co świadczy o tym, iż Polska należy do krajów starzejących się [1, 2].  

Naturalnie funkcje motoryczne ulegają pogorszeniu powyżej 60-go roku życia i prowadzą 

do dysfunkcyjnego lub patologicznego chodu [3]. Według danych Światowej Organizacji 

Zdrowia rocznie 28-35% osób powyżej 65-go roku życia doznaje upadku. Na sprawność osób 

starszych negatywny wpływ mają tzw. wielkie problemy geriatryczne, do których należą m.in. 

upadki [1]. Upadki wśród osób starszych to globalny problem zdrowia publicznego, wiążący się z 

wysokim nakładem kosztów na opiekę zdrowotną [4].  

Rzodkiewicz z Kliniki Rehabilitacji NIGRiR podaje, że w 2015 roku upadku doznało               

1,2 miliona Polaków po 65-tym roku życia [5]. Z powodu upadków seniorzy narażeni są na wiele 

zagrożeń, dlatego konieczne jest podejmowanie wielokierunkowych działań zapobiegających 

upadkom zarówno w miejscu zamieszkania jak i podczas pobytów leczniczych w sanatorium [6]. 

Podnoszenie sprawności w ramach trwających 3-tygodnie programów ćwiczeniowych podczas 

turnusów sanatoryjnych, może być jedną z form zmniejszania ryzyka upadku. 
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CEL PRACY 

Celem pracy była ocena zagrożenia złamania i wpływu 3-tygodniowego programu 

terapeutycznego na ryzyko upadku w populacji 60-letnich i starszych osób przebywających na 

leczeniu sanatoryjnym. W badaniach szukano odpowiedzi na pytania: 

1. W jakim stopniu 3-tygodniowy program rehabilitacyjny prowadzony w ramach leczenia 

sanatoryjnego wpływa na poziom ryzyka upadku u osób powyżej 60-go roku życia? 

2. Czy istnieje związek i w jakim stopniu pomiędzy poziomem sprawności w wykonywaniu 

złożonych czynności dnia codziennego (mierzonych skalą IADL)  a ryzykiem upadku                

u osób powyżej  60-go roku życia przed i po leczeniu sanatoryjnym? 

3. Jaki jest związek pomiędzy wiekiem  i płcią a występowaniem  ryzyka złamań w grupie 

osób powyżej  60-go roku życia przed i po leczeniu sanatoryjnym? 

 

MATERIAŁ I METODY 

Materiał badań stanowiło 100 losowo wybranych osób przebywających na leczeniu 

sanatoryjnym w Krynicy Zdroju w okresie od grudnia 2019 roku do marca 2020 roku. Badana 

populacja pacjentów, przed podjęciem zabiegów z zakresu fizjoterapii została przebadana przez 

lekarza o  specjalizacji balneologicznej celem kwalifikacji do zabiegów oraz oceny możliwych 

przeciwwskazań. Kryteriami włączającym daną osobę do badań były: świadoma i dobrowolna 

zgoda pacjenta na przeprowadzenie badań, brak korzystania z pomocy ortopedycznych oraz wiek 

pacjenta  ≥ 60 lat. Z badań wyłączono osoby które nie spełniały kryteriów włączenia. 

           W celu zgromadzenia materiału badawczego wykorzystano do obliczania 

prawdopodobieństwa 10-letniego indywidualnego ryzyka złamań osteoporotycznych kalkulator 

FRAX. Obliczenie wyników oparte było na indywidualnej charakterystyce badanego, która 

integruje ryzyko na podstawie klinicznych czynników ryzyka wraz z gęstością mineralną kości 

(BMD) szyjki kości udowej. W Polsce przyjmuje się, że wartości FRAX dla złamania głównego 

oznaczają: <5% małe ryzyko, 5-10% średnie ryzyko, a  ≥10% duże ryzyko złamania [7]. 

             Do oceny sprawności funkcjonalnej oraz ryzyka upadku wykorzystano test (TUG)  – 

„Wstań i idź”. Badanie to zostało wykonane w pierwszym i ostatnim dniu procesu rehabilitacji. 

Badana osoba na komendę „START” wstaje z krzesła i pokonuje dystans 3 metrów, przekracza 

linię wyznaczającą dystans w normalnym dla siebie tempie wykonując obrót o 180
o
 następnie 

wraca do punktu wyjścia i siada na krześle. Test wykonywany jest dwukrotnie. W pierwszej 
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próbie, obrót wykonywany jest przez prawe, a w drugiej przez lewe ramię. Czas szybszego 

przejścia był zapisywany. Na podstawie wartości średniej testu TUG określono trzy stopnie 

ryzyka wystąpienia upadku w badanej grupie: I stopień - do 10,00 sek. brak ryzyka upadku,                  

II stopień - od 10,01 do 13,99 sek. małe ryzyko upadku, bez wskazań do dalszej diagnostyki oraz 

III stopień - powyżej 14,00 sek. średnie ryzyko upadku, ze wskazaniem do dalszej diagnostyki 

[8]. 

   Do oceny złożonych czynności dnia codziennego wykorzystano Skalę Lawtona – 

(InstrumentalActivities Of DailyLiving- IADL) w której maksymalnie można zdobyć 24 punkty, 

gdzie 3 punkty oznaczają samodzielne wykonanie czynności, 2 punkty wykonanie czynności               

z niewielką pomocą, a  1 punkt oznacza, że pacjent nie jest w stanie sam wykonać zadania. 

Ogólna liczba zdobytych punktów ma znaczenie w odniesieniu do danego pacjenta. Spadek tej 

liczby w  czasie informuje o pogorszeniu się stanu ogólnego zdrowia [9]. Wyodrębniono trzy 

poziomy sprawności w badanej grupie: wysoki (24-21 pkt), przeciętny (20-12 pkt) oraz niski          

(11-0 pkt). Badanie odbyło się w pierwszym dniu procesu rehabilitacji.  

    Ponadto w ankiecie zamieszczono 9 pytań identyfikujących dane demograficzne takie 

jak: płeć, wiek, stan cywilny, masa ciała, wysokość ciała, aktywność zawodowa.  

               Analiza danych uwzględniała porównanie wyników w różnych grupach badanych                

w zależności od typu zmiennych. Przy porównywaniu wyników dla dwóch grup zmiennych 

zastosowano test t-Studenta. Do zbadania występowania zależności pomiędzy analizowanymi 

zmiennymi zastosowano test nieparametryczny Chi-kwadrat (χ²). We wszystkich testach przyjęto 

poziom istotności p<±0,050. Brak istotności statystycznej oznaczano na wykresach skrótem NS 

(Nieistotne Statystycznie). Obliczenia wykonano pakietem STATISTICA 13 PL. 

 

WYNIKI 

               W grupie badanej było 48 kobiet i 52 mężczyzn w wieku od 60 do 92 lat. Średnia wieku 

w grupie badanych wynosiła 69,8 ± 6,9 lat. W wieku 60-70 lat było 62 osoby, a starszych niż               

70 lat było 38 badanych.  

BMI badanych zawierało się w przedziale od 19,6 kg/m
2
 do 44,9 kg/m2. BMI w normie 

występowało u 37% badanych. Średnia wartość BMI 27,5 kg/m
2
 ± 4 kg/m

2
. BMI wskazujące 

nadwagę występowało u 39% badanych, a BMI wskazujące otyłość występowało u 24% 

badanych.  
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W badanej grupie najwięcej osób (60%) pozostawało w związku małżeńskim. W badanej 

grupie osób 35% stanowiły osoby aktywne zawodowo.  

W ciągu ostatniego roku w badanej grupie osób upadku doświadczyło 51% badanych,               

a złamanie wystąpiło u 13% badanych. W ostatnich 6 miesiącach z rehabilitacji skorzystało 47% 

badanych osób. Z informacji uzyskanych wynika, że wśród badanych większość w badanej 

grupie 78% miało wysoki poziom sprawności w wykonywaniu złożonych czynności dnia 

codziennego według skali IADL, pozostali prezentowali przeciętny poziom sprawności. Średnia 

wartość złożonych czynności dnia codziennego według skali IADL dla badanej grupy wynosiła 

22,06 ± 2,9 punktów, przy czym w grupie o wysokim poziomie sprawności wynosiła 23,41 ± 0,8 

pkt., a przeciętnym 17,27 ± 2,3 pkt. 

 

Wyniki  testu przeprowadzonego w badanej grupie osób w wieku 60 lat i starszych 

przedstawiono w Tabela I. Brak ryzyka upadku (I stopień) występowało u 19% badanych, małe 

ryzyko upadku (II stopień) występowało u 46% badanych osób, a średnie ryzyko upadku (III 

stopień) występowało u 35% badanych osób (Rycina 1). 

 

Tabela I. Wyniki testu „Wstań i idź” przed leczeniem sanatoryjnym w badanej grupie osób 

Kierunek obrotu o 

180
o
 

Test Wstań i idź (sek.) 

 Średnia SD  Me  Min  Max  

w prawo 13,3 3,4 13,0 7,9 25,0 

w lewo 13,2 3,4 13,1 7,8 26,1 

wartość średnia 13,3 3,4 13,0 8,1 25,6 
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Rycina 1. Ryzyko upadku w badanej grupie osób po 60 roku życia leczonych sanatoryjnie 

 

Wyniki testu „Wstań i idź” (Up&go) wykonywanego z obrotem o 180
o
 przez prawe i lewe 

ramię przed leczeniem sanatoryjnym różniły się statystycznie znamiennie (p<0,001) od tych 

wartości mierzonych po leczeniu sanatoryjnym. Przed leczeniem sanatoryjnym wyniki tego testu 

były słabsze niż po leczeniu sanatoryjnym. Różnica w wynikach testu „Wstań i idź” wykonanego 

przed i po leczeniu sanatoryjnym wynosiła średnio 1,9 sek. (Tabela II).  

 

Tabela II. Wyniki testu „Wstań i idź” w badanej grupie przed i po leczeniu sanatoryjnym 

Kierunek 

obrotu o 

180
o
 

Badanie 

Test Wstań i idź 

Istotność* 
Średnia SD Me min max 

przez 

prawe 

ramię 

przed leczeniem 13,3 3,4 13,0 7,9 25,0 

p<0,001 

po leczeniu 11,4 3,0 10,5 7,0 24,5 

przez 

lewe 

ramię 

przed leczeniem 13,2 3,4 13,1 7,8 26,1 

p<0,001 

po leczeniu 11,4 3,1 10,5 7,2 27,2 

średnia 

przed leczeniem 13,3 3,4 13,0 8,1 25,6 

p<0,001 

po leczeniu 11,4 3,0 10,5 7,1 25,8 

* istotność określona testem t-Studenta dla prób zależnych 
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W grupie badanej zauważono różnice statystyczne na poziomie p=0,001 pomiędzy 

ryzykiem upadku przed i po leczeniu sanatoryjnym w badanej grupie osób w wieku 60 lat                    

i starszych. Po leczeniu sanatoryjnym wzrosła liczba osób u których stwierdzono brak ryzyka 

upadku (I stopień), a istotnie zmniejszyła się liczba osób u których stwierdzono średnie ryzyko 

upadku ze wskazaniem do dalszej diagnostyki (III stopień) (Tabela III). 

 

Tabela III. Ryzyko upadku w badanej grupie przed i po leczeniu sanatoryjnym 

Stopień ryzyka upadku 
Przed leczeniem Po leczeniu 

Istotność 
n % n % 

I stopnia-brak upadku 19 19 39 39 

p=0,001 II stopnia-małe ryzyko 46 46 44 44 

III stopnia-średnie ryzyko 35 35 17 17 

 

Poziom ryzyka upadku przed przystąpieniem do zabiegów rehabilitacyjnych i po 

zakończeniu leczenia sanatoryjnego uległ poprawie u 38 badanych osób, w tym u 20 osób zmiany 

nastąpiły z poziomu II stopnia do poziomu I stopnia upadku, a u 18 osób z poziomu III stopnia do 

poziomu II stopnia ryzyka upadku (Tabela IV). 

 

Tabela IV. Obserwowane zmiany stopnia ryzyka upadku po leczeniu sanatoryjnym                     

w badanej grupie 

Zmiana stopnia ryzyka upadku 
liczba osób  

(n) przed leczeniem po leczeniu obserwowana zmiana 

I stopnia I stopnia bez zmian 19 

II stopnia II stopnia bez zmian 26 

III stopnia III stopnia bez zmian 17 

II stopnia I stopnia poprawa 20 

III stopnia II stopnia poprawa 18 
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W grupie badanej wykazano, że poziom sprawności w wykonywaniu złożonych 

czynności dnia codziennego miał statystycznie istotny (p<0,001) wpływ na ryzyko upadku 

w badanej grupie osób w wieku 60 lat i starszych leczonych sanatoryjnie. W grupie badanych                

o wysokim poziomie sprawności wg IADL średnie ryzyko upadku stwierdzono u 19,23% 

badanych, podczas gdy w grupie o przeciętnym poziomie sprawności średnie ryzyko upadku 

występowało u 90,91% badanych (Tabela V). 

 

Tabela V. Ryzyko upadku a sprawność badanych w złożonych czynnościach dnia 

codziennego 

Poziom 

strawności wg 

IADL 

N 

Stopień ryzyka upadku 

Istotność brak mały średni 

n % n % n % 

Wysoki 78 19 24,36 44 56,41 15 19,23 
p<0,001 

Przeciętny 22 0 0,00 2 9,09 20 90,91 

 

             Ryzyko złamania w populacji 60-letnich i starszych osób określono na podstawie 

dziesięcioletniego prawdopodobieństwa złamania FraxSh. Małe ryzyko upadku występowało                

u 27% badanych, średnie ryzyko upadku występowało u 37% badanych, a duże ryzyko upadku 

występowało u 36% badanych osób leczonych sanatoryjnie. W toku prowadzonych badań 

wykazano, iż płeć miała statystycznie istotny (p<0,001) wpływ na występowanie ryzyka złamań 

w badanej grupie osób w wieku 60 lat i starszych. W grupie mężczyzn średnie i duże ryzyko 

złamania występowało częściej (80,74%) niż w grupie kobiet (45,88%). W grupie kobiet małe 

ryzyko złamania występował u 54,17% badanych, a w grupie mężczyzn małe ryzyko złamania 

występował tylko u 19,23% badanych. Analizując zależność pomiędzy zmiennymi wykazano 

również, że wiek miał statystycznie istotny (p<0,001) wpływ na występowanie ryzyka złamań                

w badanej grupie osób w wieku 60 lat i starszych. W grupie badanych w wieku 60-70 lat duże 

ryzyko złamania występowało częściej (41,94%) niż w grupie badanych w wieku powyżej 70 lat 

(28,95%). W grupie badanych w wieku 60-70 lat małe ryzyko złamania występowało u 20,97% 

badanych, a w grupie badanych w wieku powyżej 70 lat małe ryzyko złamania występowała                 

aż u 60,53% badanych (Tabela VI). 
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Tabela VI. Ocena ryzyka złamania na podstawie dziesięcioletniego prawdopodobieństwa 

złamania FraxSh a płeć i wiek badanych 

Zmienna Kategoria N 

Ryzyko złamania 

Istotność małe średnie duże 

n % n % n % 

płeć 
kobiety 48 26 54,17 6 12,50 16 33,33 

p<0,001 
mężczyźni 52 10 19,23 21 40,38 21 40,38 

wiek 
60-70 lat 62 13 20,97 23 37,10 26 41,94 

p<0,001 
>70 lat 38 23 60,53 4 10,53 11 28,95 

 

DYSKUSJA 

Podejmowanie każdego rodzaju aktywności fizycznej w pracy z seniorami ma korzystny 

wpływ na zmniejszenie ryzyka upadków [1]. Badania Karinkanta i wsp. na grupie 145 kobiet 

w wieku 70–78 lat bez medycznych przeciwskazań z wynikiem densytometrii DXA szyjki kości 

udowej, który wskazywał na brak osteoporozy, objętych rocznym treningiem oporowym, 

treningiem skoczności i równowagi odnotowano o 51% mniej upadków zakończonych urazem 

[10]. Leszczyńska i wsp. dokonali oceny wpływu treningu Nordic Walking w grupie 30 starszych 

osób. Wyniki ich badań pokazały, iż miesięczny trening istotnie wpłynął na poprawę chodu                    

i równowagi u badanych osób, co pośrednio zmniejszyło ryzyko upadku [11]. W badaniu                  

Olij i wsp. [4] wzięło udział 238 osób dorosłych w wieku ≥ 65 lat, w tym 195 uczestników (82%) 

ukończyli dwunastotygodniowy program zawierający ćwiczenia: poprawiające jakość i szybkość 

chodzenia oraz ćwiczenia poprawiające zwinność, siłę, równowagę. 52% uczestników 

wykonywało ćwiczenia w domu codziennie lub kilka dni w tygodniu, a więc zostały 

sklasyfikowane jako często uczestniczące w programie. Olij i wsp. [4] wskazują, iż częste 

uczestnictwo w programie nie wiązało się z mniejszym ryzykiem upadku ani lepszą mobilnością. 

Autorzy uznali, iż okres badania nie był wystarczająco długi aby wykryć istotne skutki. 

Sherrington i wsp. dokonali przeglądu badań w bazie MEDLINE, który podsumowali wnioskiem, 

iż różne formy ćwiczeń miały różny wpływ na upadki. Przebadanie 7920 uczestników                     

w 39 badaniach pokazało, iż ćwiczenia równoważne, funkcjonalne oraz ćwiczenia oporowe 

zmniejszają wskaźnik upadków o 34%. Natomiast nie są pewni skutków programów, które 

przede wszystkim obejmują trening oporowy, taniec lub chodzenie [12].  
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Badania własne wykazały występowanie statystycznie istotnej (p=0,001) różnicy 

pomiędzy ryzykiem upadku w wyniku przeprowadzonego programu terapeutycznego przed i po 

leczeniu sanatoryjnym w badanej grupie osób w wieku 60 lat i starszych.  

Według badań Bartoszek i wsp. najczęściej u osób z wysokim ryzykiem upadku 

występują choroby układu moczowo-płciowego (60%), a choroby narządu ruchu (57,14%) 

zajmują drugą pozycję. Bartoszek i wsp. zwracają uwagę, iż bardzo ważne jest uświadomienie 

osobom starszym powagi występowania upadków, a także sposobów ich unikania [6]. Badania 

Bojczuk i wsp. pokazują, iż trudności w chodzeniu czy korzystanie z pomocy ortopedycznych 

wpływa na występowanie upadków u osób starszych [13].  

Badania własne wykazały, że poziom sprawności w wykonywaniu złożonych czynności 

dnia codziennego miał istotny wpływ na ryzyko upadku w badanej grupie.  

Analiza wyników określonych na podstawie dziesięcioletniego prawdopodobieństwa 

złamania FraxSh wykazała, że w badanej grupie posiada małe ryzyko złamania - 27% badanych, 

średnie ryzyko złamania występowało u 37% badanych, a duże ryzyko złamania występowało               

u 36% badanych osób leczonych sanatoryjnie. Wykazano, że płeć miała statystycznie istotny 

(p<0,001) wpływ na występowanie ryzyka złamań w badanej grupie osób w wieku 60 lat                 

i  starszych. W grupie mężczyzn średnie i duże ryzyko złamania występowało częściej (80,74%) 

niż w grupie kobiet (45,88%). Otrzymane wyniki są zbieżne z badaniami Bartoszka i wsp.  [2]. 

Badacze wykazali, że u mężczyzn ryzyko złamania jest częstsze niż u kobiet. Jednak nie zgadzają 

się z wynikami Kanis i wsp. [14]. Analiza danych populacji opracowaną algorytmem FRAX 

przeprowadzona przez Kanis i wsp. [14] pokazała, że wśród Brytyjczyków to częściej kobiety 

posiadają większe ryzyko złamania. Bojczuk i wsp. [13] również wykazali, że to kobiety częściej 

ulegają złamaniom. Analiza porównawcza badanych parametrów FRAX osób ze złamaniami i 

bez nich w badaniach Badurski i wsp. [15] wykazała znamienne statystycznie różnice pod 

względem wieku. Kanis i wsp. [16] pokazują , iż ryzyko złamani większe im dotyczy młodszej 

osoby i odwrotnie jest mniejsze im krótsza perspektywa życiowa. Stwierdzenie to, jest zgodne 

wynikami autorów tego opracowania, bowiem wykazano, że wiek miał statystycznie istotny 

(p<0,001) wpływ na występowanie ryzyka złamań. W grupie badanych w wieku 60-70 lat duże 

ryzyko złamania występowało częściej (41,94%) niż w wieku powyżej 70 lat (28,95%). W grupie 

badanych w wieku 60-70 lat małe ryzyko złamania występowało u 20,97% badanych, a w grupie 

badanych w wieku powyżej 70 lat małe ryzyko złamania występowała, aż u 60,53% badanych. 
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WNIOSKI 

1. U badanych osób zastosowane leczenie sanatoryjne przyczyniło się do zmniejszenia 

ryzyka upadku. Istotnie wzrosła liczba osób w wieku 60 lat i starszych, u których po 

zakończonym leczeniu sanatoryjnym stwierdzono brak ryzyka upadku na podstawie 

przeprowadzonego testu „Wstań i idź”. 

2. Przeprowadzona ocena poziomu sprawności w wykonywaniu złożonych czynności dnia 

codziennego za pomocą skali IDAL wykazała, iż ryzyko upadku wzrastało wraz ze 

spadkiem poziomu sprawności badanych.  

3. Analizowane czynniki demograficzne: płeć i wiek mają wpływ na ryzyko upadku.  

Mężczyźni posiadają większy współczynnik ryzyka upadku niż kobiety. Ryzyko złamania 

jest większe w grupie osób w młodszym wieku starczym (60-70 lat), a mniejsze                   

w późniejszym wieku starczym (wiek powyżej 70 lat). 

4. Leczenie sanatoryjne jest ważną formą poprawy nie tylko sprawności fizycznej, która 

wpływa na zmniejszenie urazowości, a tym samym podnosi jakość życia. Wobec czego  

należy dążyć u osób starszych do zwiększonej dostępności do placówek sanatoryjnych dla 

osób 60+. 

5. Istnieje potrzeba prowadzenia tego typu badań i wykorzystania ich wyników do edukacji 

zdrowotnej seniorów w celu motywowania ich do zwiększonej aktywności fizycznej poza 

programami rehabilitacyjnymi realizowanymi podczas pobytu w sanatorium.  

 

PIŚMIENNICTWO  

1. Wiśniowski M., Kulesza A., Niemczyk M.: Aktywność fizyczna w prewencji upadków               

u osób starszych. Gerontologia Polska, 2018, 26, 140-146. 

2. Bartoszek A., Barańska E., Kocka K., Domżał-Drzewicka R., Łuczyk M.: Analiza 

czynników zwiększających ryzyko upadków wśród osób starszych mieszkających 

w środowisku domowym. Hygeia Public Health, 2015, 50(2), 406-410. 

3. Schneider F.B.A., Vargas-Valencia L.S., Bastos-Filho T.F., Marques-Ciarelli P., Frizera-

Neto A.: Automation and segmentation of timed up and go test with single redundant 

IMU. Journal of Mechanical Engineeringand Biomechanics, 2019, 4(2), 45-51. 

DOI:https://doi.org/10.24243/JMEB/4.2.223 



Wpływ postępowania fizjoterapeutycznego w procesie leczenia sanatoryjnego na zmniejszenie 

ryzyka upadku i zagrożenie wystąpienia złamań kostnych u osób powyżej 60 –go roku życia 

488 

 

4. Olij B.F., Barmentloo L.M., Smilde D., van der Velde N., Polinder S., Schoon Y., 

Erasmus V.: Factors Associated with Participation of Community-Dwelling Older Adults 

in a Home-Based Falls Prevention Program. International Journal Environmental 

Research and Public Health, 2019, 16, 1087. DOI:10.3390/ijerph16061087 

5. Piotrowska A, Wojteczek J.: Upadek seniora to ryzyko przedwczesnej śmierci, 

https://www.mp.pl/geriatria/aktualnosci/177317,upadek-seniora-to-ryzyko-

przedwczesnej-smierci,(data pobrania  21.09.2020). 

6. Bartoszek A., Kocka K., Bartoszek A., Ślusarska B., Nowicki G., Jamrozik K.: Wybrane 

czynniki ryzyka upadków wśród osób starszych mieszkających w środowisku wiejskim. 

Journal of  Education, Health and Sport, 2016, 6(8), 625-636.                                                  

DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.61044 

7. Ignaszak-Szczepaniak M., Dytfeld, J., Michalak M., Gowin E., Horst-Sikorska 

W.: Znaczenie densytometrii oraz zastosowania metody szacowania ryzyka złamania 

osteoporotycznego za pomocą algorytmu FRAX dla podejmowania decyzji 

terapeutycznych w osteoporozie na przykładzie pacjentek Poradni Endokrynologicznej 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Ginekologia Polska, 2009, 80, 424-431. 

8. Wytyczne Krajowej Rady Fizjoterapeutów do Udzielania świadczeń zdrowotnych 

z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej. Uchwała nr 142/I KRF 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 1 marca 2018 roku. 

9. Kostka T., Koziarska-Rościszewska M.: Choroby wieku podeszłego. Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. 

10. Karinkanta S,  Kannus P,  Uusi-Rasi K, Heinonen A,  Sievänen H.: Combined resistance 

and balance jumping exercise reduces older women’s injurious falls and fractures: 5 year 

follow up study. Age and Ageing, 2015, 44, 784–789.  

11. Leszczyńska A., Dopierała  M., Raczkowski J.W.: Nordic Walking jako forma 

aktywności fizycznej wpływająca na chód i równowagę osób starszych. Fizjoterapia 

Polska, 2015, 4(15), 98-107. 

12. Sherrington C., Fairhall N., Wallbank G., Tiedemann A., Michaleff Z.A., Howard K., 

Clemson L., Hopewell S., Lamb S.: Exercise for preventing falls in older people living in 

the community: an abridged Cochrane systematic review.  British Journal of Sports 

Medicine, 2020, 54, 885–891. DOI:10.1136/bjsports-2019-101512 

https://www.mp.pl/geriatria/aktualnosci/177317,upadek-seniora-to-ryzyko-przedwczesnej-smierci
https://www.mp.pl/geriatria/aktualnosci/177317,upadek-seniora-to-ryzyko-przedwczesnej-smierci
http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.61044
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;


Wpływ postępowania fizjoterapeutycznego w procesie leczenia sanatoryjnego na zmniejszenie 

ryzyka upadku i zagrożenie wystąpienia złamań kostnych u osób powyżej 60 –go roku życia 

489 

 

13. Bojczuk T., Drabik J., Przysada G., Lewandowski A.: Częstość upadków u osób starszych 

i ich czynniki ryzyka. Young Sport Science of Ukraine, 2013, 3, 32-39. 

DOI:796.015.86:616-001-053.9 

14. Kanis J., McCloskey E., Johansson H., Strom O., Borgstrom F., Oden A.: Case finding for 

the management of osteoporosis with FRAX - assessment and interventionthresholds for 

the UK. Osteoporosis International, 2008, 19(10), 1395-1408. DOI: 10.1007/s00198-008-

0712-1. 

15. Badurski J., Jeziernicka E., Dobreńko A., Nowak N., Daniluk S., Rybaczuk M., 

Wiśniowiecka M.: Charakterystyka złamań osteoporotycznych regionu białostockiego 

(B0S-2). Zastosowanie algorytmu WHO i narzędzi FRAX®BMI i FRAX®BMD do 

identyfikacji osób wymagających leczenia. Endokrynologia Polska, 2011, 62(4),                   

290–298. 

16. Kanis J., Borgstrom F., De Laet C., Johansson H., Johnell O., Jonsson B., Oden A., 

Zethraeus N., Pfleger B., Khaltaev N.: Assessment of fracture risk. Osteoporosis 

International, 2005, 16(6), 581-589. DOI: 10.1007/s00198-004-1780-5 

 

 

 

https://www.researchgate.net/journal/0937-941X_Osteoporosis_International
https://www.researchgate.net/journal/0937-941X_Osteoporosis_International
https://www.researchgate.net/journal/0937-941X_Osteoporosis_International


Ocena poziomu wiedzy mieszkanek powiatu łomżyńskiego na temat żywienia dzieci do 3 lat 

490 

 

OCENA POZIOMU WIEDZY MIESZKANEK POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO 

NA TEMAT ŻYWIENIA DZIECI DO 3 LAT 

 

Natalia Leszczyńska
1
, Beata Kowalewska

2 

1. Odział Chirurgiczny Szpitala Wojewódzkiego im. Karsynała Wyszyńskiego w Łomży 

2. Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

 

WSTĘP 

Odpowiednie żywienie w początkowym okresie życia ma ogromne znaczenie, przyczynia 

się do dalszego prawidłowego rozwoju fizycznego oraz psychicznego. Niweluje również ryzyko 

wystąpienia niektórych chorób cywilizacyjnych, m.in. alergii, cukrzycy typu 2 oraz otyłości                    

w dalszym dorosłym życiu. Dlatego tak ważne jest postępowanie zgodnie z ustalonymi zasadami 

żywienia i prawidłowy ich dobór odpowiednio do stanu ogólnego niemowlęcia. W osiągnięciu 

tego celu kluczowe jest wsparcie oraz edukacja rodziców na temat prawidłowych postaw 

żywieniowych. Najbardziej pożądaną oraz fizjologiczną metodą dla noworodka jest karmienie 

piersią. W przypadku gdy zastosowanie tej metody nie jest możliwe, zgodnie z zaleceniami 

należy wprowadzić niemowlęciu żywienie sztuczne. Pierwszy rok życia jest również czasem,               

w którym następuje stopniowe rozszerzanie diety poprzez podawanie pokarmów uzupełniających 

[1, 2].  

 

Karmienie piersią 

Pokarm matki jest zdecydowanie najlepszym produktem do odżywiania niemowlęcia. 

Wraz z rozwojem dziecka mleko zmienia swój skład jakościowy i ilościowy dostosowując się do 

jego aktualnych potrzeb. W swoim składzie zawiera wiele substancji, które wspomagają szybsze 

i bardziej efektywne trawienie, wzmacniają odporność oraz odpowiadają za prawidłową pracę 

wszystkich układów narządowych. Przyswajalność mleka matki jest niemalże 100%, gdy                   

w przypadku mleka sztucznego występuje dłuższe zaleganie w żołądku oraz wchłania się jedynie 

w 83- 93% [3, 4].  

W pierwszych dniach po porodzie matka wytwarza mleko początkowe zwane siarą.                 

W jego składzie znajduje się zdecydowanie mniej tłuszczów i laktozy, za to dwa razy więcej 

białek, głównie immunoglobuliny wydzielniczej IgA. Następnie, po 4-5 dniach rozpoczyna się 
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produkcja mleka przejściowego. Ten czas określa się okresem nawału mlecznego, gdyż jego 

objętość znacznie przekracza potrzeby niemowlęcia. Po dwóch tygodniach od porodu pokarm 

zmienia się w mleko dojrzałe, które ilością odpowiada potrzebom noworodka [5]. 

Pierswsze karmienie powinno odbyć się zaraz po porodzie, w ciągu 0,5- 1h. Do  

6 miesiąca życia zaleca się karmienie wyłącznie mlekiem matki, bez podawania innych płynów 

typu woda, soki, w razie konieczności można podać witaminy oraz leki. Produkty uzupełniające 

powinny być wprowadzane dopiero po tym czasie, wraz z zachowanym karmieniem piersią 

przynajmniej do roku. Nie ma jednoznacznego momentu, w którym należy przerwać karmienie 

naturalne, może być ono kontynuowane tak długo, jak tylko matka i dziecko mają takie życzenie 

[4].  

Ważną kwestią jest również określenie, czy dziecko otrzymuje właściwe ilości pokarmu. 

Jedną z metod jest obserwacja mikcji oraz wypróżnień. Prawidłowo nawodnione niemowlę 

powinno oddać mocz około 7 razy na dobę - powinien być on bezbarwny, a pieluszka 

namoczona, nie jedynie zwilżona. Przez około pierwszy tydzień życia stolec powinien być 

wydalany minimum 4 razy na dobę i być wolny o barwie żółtej. Inną metodą, najbardziej 

obiektywną, jest kontrola wskaźnika przyrostu masy ciała. Po porodzie utrata masy ciała nie 

powinna przekroczyć 7% wagi początkowej oraz w ciągu 10 dni powinna się wyrównać [6]. 

Karmienie piersią niewątpliwie jest najlepszym sposobem na zapewnienie dziecku 

dobrego startu. Zaletami tego sposobu żywienia są: 

- łatwe przyswajanie składników, takich jak: wapń, żelazo, miedź oraz cynk, 

- lepsze wchłanianie węglowodanów i tłuszczów, 

- skład dopasowany do potrzeb niemowlęcia na każdym etapie rozwoju,   

- zawartość niezbędnych przeciwciał, limfocytów, makrofagów, laktoferyny oraz 

liozymu, 

- zapobiega wystąpieniu hipokalcemii, hipoglikemii, hiperbilirubinemii oraz przyśpiesza 

kolonizację jelit (przy żywieniu mlekiem matki w pierwszych godzinach po porodzie), 

- zmniejsza się ryzyko zachorowań, a przejście ewentualnych chorób odbywa się 

łagodniej, 

- mleko jest jałowe, zawsze świeże i w odpowiedniej temperaturze, 

- podczas karmienia tworzy się silna więź matki z dzieckiem [2, 7]. 
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Karmienie sztuczne 

Karmienie sztuczne polega na podawaniu dziecku mleka modyfikowanego. Metodę tą 

stosuje się tylko i wyłącznie w przypadku, gdy karmienie piersią z jakiegoś powodu nie jest 

możliwe, bądź nie jest wystarczające dla niemowlęcia. Skład mieszanek jest odpowiednio 

opracowany, oparty na wynikach badań przez Dyrektywę Komisji Europejskiej, tak by w jak 

największym stopniu przypominał mleko matki. Jednak mimo wszystko mleko modyfikowane 

nie jest w stanie zastąpić dziecku karmienia piersią przez matkę. Stosowanie wyłącznie 

preparatów zastępczych w diecie niemowlęcia wystarcza jedynie do uzyskania przez niego  

5-go miesiąca życia. Następnie w celu dostarczenia do organizmu prawidłowej ilości 

niezbędnych składników, takich jak: witaminy, żelazo czy błonnik, niezbędne jest rozpoczęcie 

rozszerzania diety o kolejne pokarmy [8, 9].  

Występują różne rodzaje mleka modyfikowanego, dzielą się one m.in. ze względu na 

etap, w którym dziecko je otrzymuje, tj.: mleko dla wcześniaków, do żywienia początkowego, 

dalszego oraz mleko dla juniorów [9]. 

Istnieją również produkty przeznaczone dla dzieci z problemami klinicznymi. Stosowanie 

ich musi być skonsultowane z lekarzem. Mają one na celu, w zależności od rodzaju, uzupełnić 

niedobory różnych składników, wspomóc tolerancję pokarmową czy też przeciwdziałać 

wystąpieniu alergii. Są to na przykład: preparaty hipoalergiczne (HA), hydrolizaty białka  

o znacznym stopniu hydrolizy czy preparaty sojowe [10]. 

 

Rozszerzanie diety 

Wraz z wiekiem dziecko rozwija kolejno nowe umiejętności. Tak też jest w przypadku 

jedzenia. Pierwszą poznaną czynnością jest ssanie, które następnie przekształca się  

w zdolność do spożywania pokarmów podawanych łyżeczką. Następnym krokiem jest 

samodzielne picie z otwartego kubka, które ostatecznie kończy się na samodzielnym spożywaniu 

posiłków. To właśnie od tych umiejętności zależy sposób rozszerzania diety dziecka [11]. 

Rozszerzanie diety powinno rozpocząć się między początkiem 5 i 7 miesiąca życia. 

Istnieje kilka ogólnych zasad, do których należy się stosować. Nowy produkt wprowadza się 

stopniowo, w niewielkich ilościach, obserwując reakcję dziecka na dany posiłek. Najlepiej 

zaczynać od 2- 3 łyżeczek nowego pokarmu [12].  
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Na początek podaje się produkty typu kasza zbożowa oraz owoce i warzywa. Przy czym 

niektóre źródła podają, że najlepiej zacząć od warzyw, w celu zniwelowania wewnętrznej, 

wrodzonej preferencji smaku słodkiego. Dzięki temu dzieci powinny lepiej akceptować warzywa 

w swojej diecie. Istotną kwestią jest również ilość przyjmowanych pokarmów.  

W tym przypadku o objętości posiłku powinno zdecydować samo dziecko. Rodzice natomiast 

powinni zadbać o to - co, kiedy i w jaki sposób zostanie mu podane [13].  

Badania pokazują, że nie ma potrzeby unikania produktów potencjalnie alergizujących, 

gdyż czas ich podania nie ma wpływu na rozwinięcie się alergii. Wprowadzenie glutenu oraz 

orzeszków ziemnych do diety powinno nastąpić po ukończeniu przez dziecko 4. miesiąca życia, 

jednak nie później niż w 11- 12 miesiącu życia. Najlepszą profilaktyką wystąpienia chorób 

alergicznych jest wyłączne karmienie piersią do 6. miesiąca życia [14]. 

Mleko krowie wprowadza się dopiero po ukończeniu 1 roku życia, wcześniej można 

podawać je jedynie w niewielkich ilościach - jako dodatek do innego produktu. Mleko jest 

bogatym źródłem białka i tłuszczu więc zbyt wczesne podawanie go w dużych ilościach zwiększa 

nawet dwu-/trzykrotnie prawdopodobieństwo wystąpienia otyłości i cukrzycy w późniejszym 

wieku szkolnym [15]. 

Mięso można wprowadzić wcześnie, zaczynając od drobiu, najlepiej w formie dodatku do 

przecieru jarzynowego. Należy podawać mięso tylko z pewnego źródła, przebadane 

weterynaryjnie. Ryby zalecane są raz w tygodniu, najlepiej tłuste, morskie. 

Jaja również zawierają niezbędne dla dziecka składniki, takie jak żelazo czy witaminy               

z grupy B. Można wprowadzać je od razu, w całości bez rozdzielania na żółtko i białko. Jogurty 

natomiast dozwolone są początkowo nie częściej niż 2 razy w tygodniu po ukończeniu  

6 miesiąca życia. 

Do picia najlepiej podawać dziecku wodę źródlaną bądź mineralną z niską zawartością 

sodu. Zdecydowanie nie wolno podawać wody pozyskiwanej ze studni. W przypadku soków 

zalecane są tylko te w 100% naturalne w niewielkich ilościach, najlepiej przygotowane 

samodzielnie w domu. Jednak do ukończenia 1 roku życia zamiast soków zaleca się podawanie 

świeżych owoców i warzyw. 

Unikać należy takich dodatków jak: sól i cukier ze względu na kształtowanie 

prawidłowych postaw żywieniowych. Kolejnym produktem jest miód, który może zawierać 

laseczki jadu kiełbasianego, spożywanie go bezpieczne jest dopiero po 12 miesiącu życia [16]. 
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Dziecko powinno nadal mieć odpowiednio zróżnicowaną dietę. Należy ograniczyć                 

w diecie stosowanie soli, cukrów oraz spożywanie mięs czerwonych (wołowina, wieprzowina). 

Chude mięso czerwone można podawać maksymalnie 3 razy w tygodniu, natomiast drobiowe, 

bez skóry, 2- 3 razy w tygodniu. Istotna jest również obecność ryb w diecie około 1- 2 razy  

w tygodniu. Wskazane są produkty z pełnego przemiału zbóż, codzienne podawanie produktów 

mlecznych oraz 5 porcji warzyw i owoców. Dziecko w wieku poniemowlęcym nadal kształtuje 

swoje preferencje żywieniowe, poznaje coraz to nowe produkty oraz sposoby ich konsumowania. 

Dlatego nie należy mu zabraniać tzw. „zabawy jedzeniem”, ponieważ właśnie dzięki takim 

zachowaniom jest ono w stanie najlepiej poznać oraz zaakceptować większą ilość produktów               

i smaków [17]. 

 

CEL PRACY 

Celem pracy była ocena poziomu wiedzy mieszkanek powiatu łomżyńskiego na temat 

żywienia dzieci do 3 roku życia. 

Cel ogólny został wzbogacony o cele szczegółowe: 

- poznanie preferowanych przez respondentki sposobów żywienia własnych dzieci, 

- określenie źródeł z jakich respondentki czerpały swoją wiedzę na temat karmienia 

dzieci. 

 

MATERIAŁ I METODY 

Badania przeprowadzone zostały w terminie 15.12.2019r. - 15.03.2020r. w formie 

elektronicznej, ankieta została zamieszczona na forach internetowych dla młodych matek.  

Praca badawcza objęła grupę 200 kobiet zamieszkujących powiat łomżyński, 

posiadających przynajmniej jedno dziecko w wieku do 5 roku życia. 

Materiał do pracy został zebrany metodą sondażu diagnostycznego opartego na 

kwestionariuszu ankiety własnej konstrukcji. Ankieta składała się z 33 pytań, w tym 30 pytań 

zamkniętych i 3 otwartych. Pięć pierwszych pytań dotyczyło danych demograficznych 

respondentek takich jak: miejsce zamieszkania, wiek, wykształcenie, aktywność zawodowa oraz 

liczba posiadanych dzieci- z określeniem ich wieku. Kolejnych siedem pytań miało na celu 

zebranie informacji od ankietowanych kobiet na temat sposobu żywienia ich własnych dzieci, w 

tym zastosowaniem karmienia naturalnego i sztucznego. Następne pytania miały na celu 
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określenie poziomu wiedzy badanych w zakresie karmienia naturalnego i sztucznego, sposobu 

rozszerzania diety oraz konieczności suplementacji dzieci do lat 3.  

Udział w badaniach był dobrowolny i anonimowy. W dowolnym momencie wypełniania 

ankiety można było zrezygnować z udziału w badaniu. Wypełnienie kwestionariusza 

równoważne było z wyrażeniem zgody na udział w badaniu i przetwarzaniu danych. Otrzymane 

dane zostały uogólnione, poddane analizie statystycznej i przedstawione w dwóch formach: 

opisowej i graficznej (tabele i ryciny). 

Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu oprogramowania STATISTICA  

w wersji 7.0 firmy StatSoft Polska. Dane mające charakter nominalny opisywano tworząc szeregi 

rozdzielcze, w których wyszczególniano warianty cech podając ich liczność i częstość 

występowania w całej badanej zbiorowości.  

Do analizy przeprowadzonych badań wykorzystano następujące sposoby analizy danych 

ilościowych: 

 różnice między porównywanymi grupami oceniono na podstawie testu istotności dla 

zmiennych jakościowych (kategoryzowalnych)- statystyka chi-kwadrat; 

 zastosowano również współczynnik korelacji Pearsona r(X,Y) (oparta na wartościach chi-

kwadrat miara zależności między zmiennymi skategoryzowanymi, wskazuje na siłę 

związku); 

 za istotne statystycznie przyjęto wyniki spełniające warunek p poniżej 0,05 [18]. 

 

WYNIKI 

Charakterystyka badanej grupy 

W badaniach udział wzięło 209 kobiet, mieszkanek miast 65,55% i wsi 34,45%  

(Rycina 1). 

 

Rycina 1. Struktura badanych ze względu na miejsce zamieszkania 
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Ankietowani prezentowali dwie grupy wiekowe: 18-30 lat 61,72% i 31-40 lat 38,28% 

(Rycina 2). 

 

Rycina 2. Struktura badanych ze względu na wiek 

 

Poziom wykształcenia badanych był wysoki: wyższe 64,59%, średnie 31,10%, zawodowe 

4,31% (Rycina 3). 

 

Rycina 3. Struktura badanych ze względu na poziom wykształcenia 

Wśród ankietowanych kobiet 61,24% było aktywnych zawodowo. Osoby niepracujące 

stanowiły 38,76% (Rycina 4). 

 

Rycina 4. Struktura badanych ze względu na aktywność zawodową 

Najliczniejsza grupa badanych kobiet- 48,80% - posiadała jedno dziecko,                         

38,28% respondentek posiadało dwoje dzieci, a 12,92% kobiet miało więcej niż dwoje dzieci  

(Rycina 5). Wiek dzieci ankietowanych kobiet był zróżnicowany od 1 miesiąca do 21 lat. 

 

Rycina 5. Struktura badanych ze względu na liczbę posiadanych dzieci 
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Analiza danych szczegółowych 

Większość badanych kobiet karmiła dzieci wyłącznie piersią 59,81%, gdy 32,06% 

wspomagało żywienie preparatami mlekozastępczymi, a 8,13% podawało wyłącznie produkty 

mlekozastępcze (Rycina 6). 

 

Rycina 6. Sposób karmienia dziecka po urodzeniu 

 

Karmienie piersią było preferowane wśród kobiet w każdym wieku (18-30 lat 60,47%, 

31-40 lat 58,75%), mieszkających w mieście i na wsi (59,85%, 59,72%), mających wykształcenie 

wyższe i niższe (61,48%, 56,76%), posiadających jedno lub więcej dzieci (54,09%, 64,49%) 

(Tabela I). 

Zaobserwowano, że wspomaganie karmienia piersią preparatami mlekozastępczymi było 

charakterystyczne dla matek mających pierwsze dziecko, w grupie wiekowej 18-30 lat, 

mieszkanek wsi, z wykształceniem niższym. Uzyskane różnice nie były istotne statystycznie 

(Tabela I.). 
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Tabela I. Sposób karmienia dziecka po urodzeniu z uwzględnieniem zmiennych 

socjodemograficznych 
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Piersią 
82 43 78 47 42 83 56 69 

59,85% 59,72% 60,47% 58,75% 56,76% 61,48% 54,90% 64,49% 

Własnym mlekiem, 

ale nie piersią 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Produktami 

mlekozastępczymi 

13 4 5 12 7 10 8 9 

9,49% 5,56% 3,88% 15,00% 9,46% 7,41% 7,84% 8,41% 

Piersią i 

preparatami 

mlekozastępczymi 

42 25 46 21 25 42 38 29 

30,67% 34,72% 35,65% 26,25% 33,78% 31,11% 37,26% 27,10% 

Test chi-

kwadrat 

r 0,0421 0,0446 0,0279 0,1222 

p 0,562 0,539 0,701 0,091 

 

Podczas karmienia piersią 54% badanych kobiet doświadczyło różnego rodzaju 

komplikacji. Najczęściej wskazywano na brak pokarmu bądź jego niedostateczną ilość 29,19%, 

stan zapalny brodawek 12,92%, bardzo silny ból podczas karmienia piersią 10,53%, brak wiedzy 

8,13%, choroba i konieczność przyjmowania antybiotyku 4,78%. Żaden z wymienionych 

objawów nie wystąpił u 46,41% badanych (Rycina 7). 

 

(wyniki nie sumują się do 100% - możliwa wielokrotność wyboru odpowiedzi) 

Rycina 7. Problemy występujące podczas karmienia piersią 
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Czas karmienia piersią był zróżnicowany od 1 miesiąca do 48 miesięcy (4 lata), gdzie 

wartość średnia wynosiła 12 miesięcy (±9,12). Najwyższy odsetek stanowiły matki karmiące 

piersią od 6 do 12 miesięcy - 33,85%, a 30,21% stanowiły kobiety, które karmiły piersią rok lub 

2 lata. W pozostałych przypadkach okres ten był krótszy - od 1 do 6 miesięcy - 21,88% oraz do             

1 miesiąca - 6,25%, podczas gdy 7,81% badanych wskazało, że karmiło piersią dłużej niż  

2 lata (Rycina 8). 

 

Rycina 8. Okres karmienia piersią 

Przeciętny czas karmienia piersią był dłuższy w przypadku kobiet w wieku  

31-40 lat (średnio 12,89 miesięcy) niż kobiety w przedziale 18-30 lat, które karmiły dzieci 

przeciętnie 11,41 miesięcy. Mieszkanki miast natomiast karmią dzieci dłużej - średnio 12,24 

miesięcy, a mieszkanki wsi - średnio 11,46 miesięcy. Wykazano, że u matek mających więcej niż 

jedno dziecko okres karmienia piersią był dłuższy - wartość średnia 13,34 miesięcy (±9,11), gdy 

przy pierwszym dziecku 10,54 (±8,95) (Tabela II). 

Tabela II. Okres karmienia piersią z uwzględnieniem zmiennych socjodemograficznych 
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Minimum 1 1 1 1 1 1 1 1 

Maksimum 48 26 44 48 36 48 44 48 

Średnia 12,24 11,46 11,41 12,89 12,13 11,88 10,54 13,34 

Odchylenie 

standardowe 
9,82 7,66 8,81 9,60 9,31 9,05 8,95 9,11 

Test chi-kwadrat 
r 0,0407 0,0790 0,0127 0,1536 

p 0,575 0,276 0,861 0,033 
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Moment zakończenia karmienia piersią wynikał najczęściej z „nadejścia odpowiedniego 

czasu”, tak stwierdziło 45,83% respondentek. Zakończenie karmienia piersią spowodowane było 

brakiem zapotrzebowania ze strony dziecka, powrotem matki do pracy, zainteresowanie dziecka 

innymi posiłkami lub odrzuceniem piersi. Drugim powodem zakończenia karmienia był brak 

pokarmu - 28,65%, następnie utrzymujące się trudności w karmieniu - 12,50%, choroba matki - 

6,77%, pojawienie się kolejnego dziecka - 4,69%, alergia dziecka na mleko - 2,08% (Rycina 9). 

 

 

(wyniki nie sumują się do 100% - możliwa wielokrotność wyboru odpowiedzi) 

Rycina 9. Powody zakończenia karmienia piersią 

 

Zastosowanie sztucznego karmienia u dziecka ulegało zwiększaniu wraz z jego wiekiem: 

0-4 miesięcy - 34,93%, 5-6 miesięcy - 39,23%, 7-12 miesięcy - 47,85%, 13-36 miesięcy - 

50,72% (Rycina 10). 

 

Rycina 10. Zastosowanie sztucznego karmienia w wyznaczonych okresach życia dziecka 
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Niemalże połowa badanych kobiet (44,09%) stwierdziła, że najczęściej występującą 

przyczyną wprowadzenia sztucznego karmienia był brak pokarmu u matki. Potrzebę 

zastosowania pokarmu dodatkowego zasygnalizowało 33,07% respondentek. Rzadziej powodem 

była choroba matki 7,09%, nieprawidłowe zwiększanie się masy dziecka 5,51%, ból 3,94%, 

wygoda 6,30% (Rycina 11). 

 

 

Rycina 11. Przyczyny zastosowania sztucznego karmienia 

 

 

Zastosowanie sztucznego karmienia z powodu braku pokarmu było charakterystyczne dla 

kobiet w wieku 18-30 lat, z wykształceniem niższym, mieszkających na wsi. Natomiast użycie 

preparatów mlekozastępczych jako pokarmu dodatkowego było częstsze w grupie kobiet                  

31-40 lat, z wykształceniem wyższym, mieszkających w mieście. Uzyskane różnice nie były 

istotne statystycznie (Tabela III). 
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Tabela III. Przyczyny zastosowania sztucznego karmienia z uwzględnieniem zmiennych 

socjodemograficznych 

Odpowiedź 
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Choroba matki 
6 3 7 2 5 4 8 1 

7,23% 6,82% 8,54% 4,44% 9,80% 5,26% 12,90% 1,54% 

Brak pokarmu 
33 23 38 18 28 28 27 29 

39,76% 52,27% 46,34% 40,00% 54,90% 36,84% 43,55% 44,62% 

Nieprawidłowe 

zwiększanie masy 

ciała 

6 1 6 1 1 6 3 4 

7,23% 2,27% 7,32% 2,22% 1,96% 7,89% 4,84% 6,15% 

Pokarm 

dodatkowy 

32 10 23 19 12 30 20 22 

38,55% 22,73% 28,05% 42,23% 23,54% 39,48% 32,26% 33,85% 

Ból 
4 1 2 3 2 3 1 4 

4,82% 2,27% 2,43% 6,67% 3,92% 3,95% 1,61% 6,15% 

Wygoda 
2 6 6 2 3 5 3 5 

2,41% 13,64% 7,32% 4,44% 5,88% 6,58% 4,84% 7,69% 

Test chi-

kwadrat 

r 0,0059 0,0142 0,0244 0,0686 

p 0,932 0,838 0,726 0,324 

 

Wśród preparatów mlekozastępczych stosowano: mleko dla wcześniaków (2,87%), mleko 

początkowe (41,15%), mleko następne (44,50%), mleko dla juniorów (12,92%). Preparatów 

mlekozastępczych nie podawało 40,67% grupy (Rycina 12). 

 

 

(wyniki nie sumują się do 100% - możliwa wielokrotność wyboru odpowiedzi) 

Rycina 12. Stosowane preparaty mlekozastępcze 
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Ankietowane kobiety najczęściej jako wskazanie do rozpoczęcia sztucznego karmienia 

wskazywały brak mleka matki 87,56%, niektóre choroby 73,21%, konieczność przyjmowania 

leków przez matkę 69,38%, brak przyrostu masy ciała dziecka 66,99%. Rzadziej wybierano: 

silny ból podczas karmienia 43,54%, rozszczep wargi 40,67%, spadek masy noworodka  

w pierwszych 3 dniach życia 30,62%, ciążę mnogą 25,84% (Rycina 13). 

 

 

(wyniki nie sumują się do 100% - możliwa wielokrotność wyboru odpowiedzi) 

Rycina 13. Wiedza badanych na temat wskazań do karmienia sztucznego 

 

Poziom wiedzy na temat wskazań do karmienia sztucznego różnił się znacząco wśród 

mieszkanek miast i wsi oraz kobiet z różnym poziomem wykształcenia. Matki mieszkające  

w mieście częściej decydowały się na wprowadzenie sztucznego karmienia z powodu spadku 

masy ciała noworodka do 3 doby, ciąży mnogiej, silnego bólu podczas karmienia. Natomiast 

kobiety z wykształceniem niższym częściej wybierały konieczność wprowadzenia sztucznego 

karmienia z powodu przyjmowania leków przez matkę, ciążę mnogą, silny ból podczas 

karmienia, spadek masy ciała noworodka do 3 doby, rozszczep warg, gdy kobiety  

z wykształceniem wyższym podkreślały występowanie niektórych chorób wirusowych oraz brak 

przyrostu masy ciała u dziecka. Wiek badanych i liczba posiadanych dzieci nie wpływała na 

poziom wiedzy na temat wskazań do karmienia sztucznego (Tabela IV). 
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Tabela IV. Wiedza badanych na temat wskazań do karmienia sztucznego  

z uwzględnieniem zmiennych socjodemograficznych 

Odpowiedź 
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Brak mleka 
77 39 73 43 46 70 54 62 

92,77% 88,64% 89,02% 95,56% 90,20% 92,11% 87,10% 95,38% 

Konieczność 

przyjmowania 

leków przez 

matkę 

62 33 62 33 41 54 48 47 

74,70% 75,00% 75,61% 73,33% 80,39% 71,05% 77,42% 72,31% 

Ciąża mnoga 
20 9 17 12 16 13 14 15 

24,10% 20,45% 20,73% 26,67% 31,37% 17,11% 22,58% 23,08% 

Silny ból podczas 

karmienia piersią 

38 18 39 17 26 30 29 27 

45,78% 40,91% 47,56% 37,78% 50,98% 39,47% 46,77% 41,54% 

Spadek masy 

ciała noworodka 

do 3 doby 

34 8 25 17 22 20 20 22 

40,96% 18,18% 30,49% 37,78% 43,14% 26,32% 32,26% 33,85% 

Niektóre choroby, 

np. HIV, WZW 

typu C, 

opryszczka 

57 31 56 32 32 56 44 44 

68,67% 70,45% 68,29% 71,11% 62,75% 73,68% 70,97% 67,69% 

Rozszczep warg 
33 17 30 20 25 25 20 30 

39,76% 38,64% 36,59% 44,44% 49,02% 32,89% 32,26% 46,15% 

Brak przyrostu 

masy ciała 

dziecka 

58 30 53 35 31 57 38 50 

69,88% 68,18% 64,63% 77,78% 60,78% 75,00% 61,29% 76,92% 

Test chi-

kwadrat 

r 0,2304 0,0741 0,1753 0,0169 

p 0,009 0,408 0,049 0,851 

 

 

 Badane kobiety określiły, że prawidłowe karmienie piersią jest na żądanie 81,82%, 

gdy pozostałe wskazały częstotliwość co 2 godziny 4,78% i co 3 godziny 13,40% (Rycina 14). 
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Rycina 14. Wiedza badanych na temat częstotliwości karmienia piersią 

 

Wykazano, że kobiety z wykształceniem wyższym i mające więcej niż jedno dziecko 

wskazywały karmienie na żądanie jako odpowiednią praktykę. Karmienie na żądanie preferowały 

również mieszkanki miast i matki w wieku 31-40 lat, jednak uzyskane różnice nie były istotne 

statystycznie (Tabela V). 

 

Tabela V. Wiedza badanych na temat częstotliwości karmienia dziecka  

z uwzględnieniem zmiennych socjodemograficznych 
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Co 2 godziny 

3 4 3 4 5 2 3 4 

3,61% 9,09% 3,66% 8,89% 9,80% 2,63% 4,84% 6,15% 

Co 3 godziny 
14 9 18 5 14 9 17 6 

16,87% 20,46% 21,95% 11,11% 27,45% 11,84% 27,42% 9,23% 

Na żądanie 
66 31 61 36 32 65 42 55 

79,52% 70,45% 74,39% 80,00% 62,75% 85,53% 67,74% 84,62% 

Test chi-

kwadrat 

r 0,1157 0,0295 0,2663 0,1770 

p 0,195 0,742 0,002 0,048 
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Wśród przeciwskazań do karmienia piersią najczęściej wymieniano: spożywanie alkoholu 

(95,69%), narkomanię (93,78%), palenie papierosów (73,68%), przyjmowanie leków (66,51%). 

Rzadziej wybierano chirurgiczne powiększanie piersi (38,28%) i choroby wirusowe (27,27%), 

gdy na ostatnich pozycjach znalazło się spożycie żywności typu fast- food (9,09%) oraz 

zmęczenie (0,96%) (Rycina 15). 

 

 

(wyniki nie sumują się do 100% - możliwa wielokrotność wyboru odpowiedzi) 

Rycina 15. Wiedza badanych na temat przeciwskazań do karmienia piersią 

 

W kwestii długości okresu karmienia piersią preferowaną odpowiedzią było: tak długo jak 

chce tego matka i dziecko 81,34%. Wskazano również inne możliwości:  

4-6 miesięcy 0,96%, 7-12 miesięcy 10,53%, 13-24 miesięcy 4,78%, 25-36 miesięcy 2,39%. 

Żadna z badanych osób nie wybrała okresu 1-3 miesięcy (Rycina 16). 

 

Rycina 16. Wiedza badanych na temat długości okresu karmienia piersią 
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Badanie wskazuje, że kobiety mające więcej niż jedno dziecko częściej postrzegały okres 

karmienia piersią jako zależny od potrzeb matki i dziecka, a nie odstęp czasowy. Matki  

z pierwszym dzieckiem częściej udzielały odpowiedzi, że najlepszym okresem na karmienie 

piersią jest czas od 7. Do 12. Miesiąca. Zmienne miejsce zamieszkania, wiek, wykształcenie nie 

wpływały istotnie na poziom wiedzy badanych (Tabela VI). 

 

Tabela VI. Wiedza badanych na temat długości okresu karmienia piersią  

z uwzględnieniem zmiennych socjodemograficznych 
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4-6 m-cy 
2 0 0 2 0 2 1 1 

1,46% 0,00% 0,00% 2,50% 0,00% 1,48% 0,98% 0,93% 

7-12 m-cy 
14 8 15 7 8 14 16 6 

10,22% 11,11% 11,63% 8,75% 10,81% 10,37% 15,69% 5,61% 

13-24 m-ce 
7 3 4 6 4 6 6 4 

5,11% 4,17% 3,10% 7,50% 5,41% 4,44% 5,88% 3,74% 

25-36 m-ce 
2 3 3 2 3 2 1 4 

1,46% 4,17% 2,33% 2,50% 4,05% 1,48% 0,98% 3,74% 

Tak długo jak 

chce tego matka i 

dziecko 

112 58 107 63 59 111 78 92 

81,75% 80,55% 82,94% 78,75% 79,73% 82,23% 76,47% 85,98% 

Test chi-

kwadrat 

r 0,0169 0,0421 0,0067 0,1476 

p 0,808 0,545 0,924 0,033 

  

W ocenie ankietowanych kobiet dietę dziecka należy rozszerzać nie wcześniej niż  

w okresie 5-7 miesiąca 93,30% lub później: 8-12 miesięcy 3,83%, powyżej 1 roku 0,48%, 

powyżej 2 lat 2,39% (Rycina 17). 
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Rycina 17. Wiedza badanych na temat wieku dziecka, w którym należy rozszerzyć 

dietę 

 

Zdaniem 73,68% ankietowanych kobiet sposób rozszerzania diety niemowlęcia ma duży 

wpływ na kształtowanie preferencji smakowych dziecka, a 16,75% respondentek podkreśliło 

także rolę rodzica, który czuwa nad tym, co spożywa dziecko. W opinii 5,74% kobiet preferencje 

smakowe kształtują się w późniejszym wieku, podczas gdy 3,83% wybrało odpowiedź, że sposób 

rozszerzania diety nie ma wpływu na preferencje żywieniowe dziecka w późniejszym wieku 

dziecka (Rycina 18). 

 

 

Rycina 18. Wiedza badanych na temat wpływu sposobu rozszerzania diety 

niemowlęcia na ukształtowanie się preferencji żywieniowych w późniejszym wieku dziecka 
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Silny wpływ sposobu rozszerzania diety na późniejsze preferencje smakowe dziecka 

częściej podkreślały kobiety w wieku 18-30 lat, mieszkające na wsi, z wykształceniem wyższym, 

mające jedno dziecko. Uzyskane różnice nie były istotne statystycznie (Tabela VII). 

 

Tabela VII. Wiedza badanych na temat wpływu sposobu rozszerzania diety niemowlęcia na 

ukształtowanie się preferencji żywieniowych w późniejszym wieku dziecka  

z uwzględnieniem zmiennych socjodemograficznych  
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Tak, ma duży 

wpływ, gdyż 

kształtuje 

preferencje 

smakowe 

97 57 97 57 53 101 76 78 

70,80% 79,17% 75,19% 71,25% 71,62% 74,81% 74,51% 72,90% 

Ma wpływ, ale 

nie jest to 

najważniejsze, 

gdyż nad tym co 

je dziecko, 

czuwają rodzice 

25 10 22 13 13 22 16 19 

18,25% 13,88% 17,05% 16,25% 17,57% 16,30% 15,69% 17,76% 

Ma mały wpływ, 

gdyż preferencje 

smakowe 

kształtują się w 

starszym wieku 

9 3 6 6 8 4 5 7 

6,57% 4,17% 4,66% 7,50% 10,81% 2,96% 4,90% 6,54% 

Nie ma wpływu 
6 2 4 4 0 8 5 3 

4,38% 2,78% 3,10% 5,00% 0,00% 5,93% 4,90% 2,80% 

Test chi-

kwadrat 

r 0,0869 0,0674 0,0051 0,0062 

p 0,211 0,332 0,942 0,929 
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W zakresie wprowadzania nowych produktów do diety dziecka najczęściej wskazano na 

odpowiedź: każdy produkt oddzielnie w małych ilościach 89%. Pozostałe badane wskazały: 

każdy produkt oddzielnie w dowolnych ilościach 4,78%, kilka produktów jednocześnie  

w małych ilościach 2,39%, bez znaczenia 3,83% (Rycina 19). 

 

 

Rycina 19. Wiedza badanych na temat sposobu wprowadzania nowych produktów 

do diety dziecka 

 

Ankietowane kobiety określiły kolejność wprowadzania poszczególnych grup produktów 

do diety dziecka. Badane były zgodne, że najwcześniej wprowadzanym produktem powinny być 

warzywa (83,73%), następnie owoce (67,94%), a trzecim produkty mięsne (41,63%). Nabiałowi i 

produktom zbożowym najczęściej przypisywano 4. i 5. miejsce. Ankietowane matki były zgodne, 

że najpóźniej należy wprowadzać słodycze (83,25%) (Rycina 20).   
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Rycina 20. Wiedza badanych na temat kolejności wprowadzania poszczególnych 

grup produktów żywnościowych 

 

W ocenie ankietowanych kobiet pierwszym mięsem podawanym dziecku powinien być 

królik 68,41%, następnie drób 22,97% czy jagnięcina 4,31%. Odpowiedź: nie wiem, wybrało 

4,31% badanych osób (Rycina 21). 
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Rycina 21. Wiedza badanych na temat rodzaju mięsa, które powinno być 

najwcześniej wprowadzone do diety dziecka 

 

Królik był preferowanym mięsem wśród kobiet w wieku 18-30 lat, mieszkanek wsi, z 

wykształceniem wyższym, mających więcej niż jedno dziecko. Uzyskane różnice nie były istotne 

statystycznie. Wykazano, że drób - jako pierwsze mięso - częściej podałyby kobiety  

z wykształceniem niższym (Tabela VIII). 

 

Tabela VIII. Wiedza badanych na temat rodzaju mięsa najwcześniej podawanego dziecku z 

uwzględnieniem zmiennych socjodemograficznych 
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Drób 
31 17 28 20 24 24 24 24 

22,63% 23,61% 21,71% 25,00% 32,43% 17,78% 23,53% 22,43% 

Jagnięcina 
9 0 5 4 3 6 5 4 

6,57% 0,00% 3,88% 5,00% 4,05% 4,44% 4,90% 3,74% 

Królik 
92 51 91 52 43 100 68 75 

67,15% 70,83% 70,54% 65,00% 58,11% 74,07% 66,67% 70,09% 

Nie wiem 
5 4 5 4 4 5 5 4 

3,65% 5,56% 3,88% 5,00% 5,41% 3,70% 4,90% 3,74% 

Test chi-

kwadrat 

r 0,0478 0,0426 0,1515 0,0191 

p 0,492 0,540 0,029 0,784 
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W ocenie ankietowanych kobiet mleko krowie powinno być wprowadzane do diety 

dziecka po 1 roku życia (64,59%) i później: po 2 roku życia (15,79%), po 3 roku życia (9,57%). 

Pozostali badani wskazali odpowiedź: po 6 miesiącu (5,74%) oraz nie wiem (4,31%)                  

(Rycina 22). 

 

Rycina 22. Wiedza badanych na temat okresu wprowadzenia mleka krowiego 

  

Wykazano, że za późniejszym wprowadzeniem mleka krowiego do diety dziecka były 

osoby w wieku 31-40 lat oraz mające więcej niż jedno dziecko (Tabela IX). 

Tabela IX. Wiedza badanych na temat rodzaju okresu wprowadzenia mleka krowiego  

z uwzględnieniem danych socjodemograficznych 
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Po 6 m-cu 
8 4 11 1 5 7 10 2 

5,84% 5,56% 8,53% 1,25% 6,76% 5,19% 9,80% 1,87% 

Po 1 r.ż. 
86 49 93 42 48 87 68 67 

62,77% 68,06% 72,09% 52,50% 64,86% 64,44% 66,67% 62,62% 

Po 2 r.ż. 
24 9 11 22 11 22 13 20 

17,52% 12,50% 8,53% 27,50% 14,86% 16,30% 12,75% 18,69% 

Po 3 r.ż. 
12 8 8 12 5 15 7 13 

8,76% 11,11% 6,20% 15,00% 6,76% 11,11% 6,86% 12,15% 

Nie wiem 
7 2 6 3 5 4 4 5 

5,11% 2,77% 4,65% 3,75% 6,76% 2,96% 3,92% 4,67% 

Test chi-

kwadrat 

r 0,0373 0,1920 0,0235 0,1366 

p 0,592 0,005 0,736 0,049 
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Ankietowane kobiety określiły, że bez ograniczeń można podawać dziecku produkty 

przygotowywane w domu (93,78%), natomiast rzadziej produkty gotowe dedykowane dzieciom. 

35,89% uznało, że można je podawać bez ograniczeń, a 29,19% stwierdziło, że 2-3 razy                  

w tygodniu. Rzadziej powinny znajdować się produkty przetworzone dodawane do posiłków 

przygotowywanych samodzielnie, jak gotowe sosy czy mrożonki: 2-3 razy w miesiącu 22,01% i 

bardzo rzadko 35,41%. Według respondentek słodycze należy podawać bardzo rzadko- 51,20% 

albo w ogóle nie uwzględniać ich w diecie- 35,41%. Badani byli zdecydowanymi przeciwnikami 

podawania dziecku produktów fast-food (Rycina 23). 

35,89%

93,78%

7,18%

0,48%

0,48%

29,19%

5,74%

13,88%

0,96%

2,39%

6,22%

0,48%

22,01%

4,31%

10,53%

18,66%

0,00%

35,41%

11,96%

51,20%

10,05%

0,00%

21,53%

82,30%

35,41%

Gotowe produkty 
przeznaczone dla 

dzieci

Gotowane w 
domu specjalnie 

dla dziecka

Przetworzone 
dodawane do 

produktów 
przygotowanych 
samodzielnie w 

domu

Fast-foods

Słodycze 

Bez ograniczeń 2-3 razy w tygodniu 2-3 razy w miesiącu Bardzo rzadko Wcale

 

Rycina 23. Wiedza badanych na temat częstotliwości podawania dziecku 

poszczególnych grup produktów żywnościowych 
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W ocenie ankietowanych kobiet decyzja o ilości spożywanego pokarmu powinna być 

wspólna dla rodzica i dziecka (59,33%). 33,01% badanych skłaniało się do stwierdzenia, że 

dziecko samo powinno o tym decydować, a 7,66% ankietowanych pozostawiło tę decyzję 

rodzicowi (Rycina 24). 

 

 

Rycina 24. Osoba decydująca o ilości pokarmu spożywanego przez dziecko 

 

Decyzję o ilości spożywanego pokarmu dziecku częściej przypisywały osoby mające 

pierwsze dziecko, a rodzicowi kobiety z niższym wykształceniem. Na współdecydowanie 

częściej wskazywały ankietowane osoby w wieku 31-40 lat mające więcej niż jedno dziecko. 

Uzyskane różnice nie były istotne statystycznie (Tabela X). 

Tabela X. Osoba decydująca o ilości pokarmu spożywanego przez dziecko  

z uwzględnieniem zmiennych socjodemograficznych 
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Rodzic 
10 6 11 5 10 6 7 9 

7,30% 8,33% 8,53% 6,25% 13,51% 4,44% 6,86% 8,41% 

Dziecko 
46 23 44 25 19 50 41 28 

33,58% 31,94% 34,11% 31,25% 25,68% 37,04% 40,20% 26,17% 

Rodzic i dziecko 
81 43 74 50 45 79 54 70 

59,12% 59,73% 57,36% 62,50% 60,81% 58,52% 52,94% 65,42% 

Test chi-

kwadrat 

r 0,0033 0,0568 0,0511 0,0861 

p 0,963 0,414 0,463 0,215 
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Według ankietowanych dziecko w ciągu dnia powinno spożywać 5 posiłków (18,33%) 

lub 6 posiłków (13,40%). Mniejszą liczbę - 4 posiłki - wskazywało 7,66% badanych. W opinii 

30,62% ankietowanych dziecko powinno jeść tak często, jak ma na to ochotę (Rycina 25). 

 

Rycina 25. Wiedza badanych na temat prawidłowej liczby posiłków przyjmowanych 

przez dziecko w wieku 13-36 miesięcy 

Najczęściej wybieraną odpowiedzią przez respondentki było spożycie 5 posiłków 

dziennie przez dziecko w wieku 13-36 miesięcy. Twierdziły tak osoby mające pierwsze dziecko, 

mieszkające na wsi, w wieku 31-40 lat oraz posiadające wykształcenie niższe. Uzyskane różnice 

nie były istotne statystycznie (Tabela XI). 

Tabela XI. Wiedza badanych na temat prawidłowej liczby posiłków przyjmowanych przez 

dziecko w wieku 13-36 miesięcy z uwzględnieniem zmiennych socjodemograficznych 
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4 posiłki 
12 4 8 8 6 10 9 7 

8,76% 5,56% 6,20% 10,00% 8,11% 7,41% 8,82% 6,54% 

5 posiłków 
64 37 60 41 37 64 50 51 

46,72% 51,39% 46,51% 51,25% 50,00% 47,41% 49,03% 47,66% 

6 posiłków 
18 10 14 14 9 19 9 19 

13,14% 13,89% 10,85% 17,50% 12,16% 14,07% 8,82% 17,76% 

powinno jeść tak 

często jak ma na 

to ochotę 

43 21 47 17 22 42 34 30 

31,38% 29,16% 36,44% 21,25% 29,73% 31,11% 33,33% 28,04% 

Test chi-

kwadrat 

r 0,0090 0,1181 0,0416 0,0028 

p 0,897 0,088 0,550 0,968 
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Według opinii ankietowanych dziecko ma największe zapotrzebowanie na białko 60,77%, 

średnie na tłuszcze 41,63% i najmniejsze na węglowodany 45,94% (Rycina 26). 

 

 

Rycina 26. Wiedza badanych na temat zapotrzebowania dziecka na poszczególne 

składniki diety 

 

Zdaniem 50,24% badanych kobiet, dziecko w wieku 2-3 lat, może spożywać to samo, co 

dorosły. Pozostałe osoby wskazały, że odpowiednim wiekiem podawania dzieciom diety 

dorosłych jest: 6 miesięcy (3,83%), 1 rok (22,49%), 4 lata (18,66%). 4,78% ankietowanych nie 

miało zdania (Rycina 27). 

 

Rycina 27. Wiedza badanych na temat wieku podawania dzieciom diety dorosłych 
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Przeprowadzone ankiety pozwoliły ustalić, że dietę dorosłych istotnie szybciej 

wdrożyłyby u dziecka osoby w wieku 18-30 lat (Tabela XII). 

 

Tabela XII. Wiedza badanych na temat wieku podawania dzieciom diety dorosłych  

z uwzględnieniem zmiennych socjodemograficznych 
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6 m-cy 
4 4 6 2 3 5 3 5 

2,92% 5,56% 4,65% 2,50% 4,05% 3,70% 2,94% 4,67% 

1 rok 
31 16 33 14 17 30 31 16 

22,63% 22,22% 25,58% 17,50% 22,97% 22,22% 30,39% 14,95% 

2-3 lata 
64 41 69 36 43 62 46 59 

46,72% 56,94% 53,49% 45,00% 58,11% 45,93% 45,10% 55,14% 

4 lata 
30 9 15 24 9 30 15 24 

21,90% 12,50% 11,63% 30,00% 12,17% 22,22% 14,72% 22,44% 

Nie wiem 
8 2 6 4 2 8 7 3 

5,83% 2,78% 4,65% 5,00% 2,70% 5,93% 6,86% 2,80% 

Test chi-

kwadrat 

r 0,1115 0,1759 0,0988 0,0666 

p 0,108 0,011 0,155 0,338 

 

Wyniki ankiet dowodzą, że suplementy diety podawało dzieciom 98,57% badanych,  

w tym 66,51% podało suplementy przepisane przez lekarza, a 32,06% kobiet wybrało je 

samodzielnie. 1,43% badanej grupy nie podawało dziecku żadnych suplementów (Rycina 28). 

 

Rycina 28. Podawanie dzieciom suplementów diety przez badanych 
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Okazało się, że suplementy diety u dziecka najczęściej stosowały samodzielnie kobiety             

w wieku 18-30 lat i mieszkanki miast. Natomiast kobiety w wieku 31-40 lat i mieszkające na wsi 

stosowały się wyłącznie do zaleceń lekarskich. Uzyskane różnice nie były istotne statystycznie 

(Tabela XIII). 

 

Tabela XIII. Suplementy diety podawane dziecku z uwzględnieniem zmiennych 

socjodemograficznych 
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Tak, przepisane 

przez lekarza 

89 50 83 56 50 89 69 70 

64,96% 69,44% 64,34% 70,00% 67,57% 65,93% 67,65% 65,42% 

Tak, 

samodzielnie 

47 20 45 22 23 44 33 34 

34,31% 27,78% 34,88% 27,50% 31,08% 32,59% 32,35% 31,78% 

Nie podaję 
1 2 1 2 1 2 0 3 

0,73% 2,78% 0,78% 2,50% 1,35% 1,48% 0,00% 2,80% 

Test chi-

kwadrat 

r 0,0229 0,0378 0,0167 0,0497 

p 0,743 0,587 0,810 0,475 

 

Wśród podawanych suplementów najczęściej wymieniono witaminę D3 - 98,09%, 

następnie probiotyki - 57,42%, witaminę K - 31,58%, kwasy tłuszczowe Omega-3 - 30,14%, 

żelazo - 19,14%, płyny nawadniające - 8,13%, inne: tran, wit. C, Zyrtec - 6,70% (Rycina 29). 

 

(wyniki nie sumują się do 100% - możliwa wielokrotność wyboru odpowiedzi) 

Rycina 29. Suplementy diety podawane dzieciom przez badanych 
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W ocenie 46,89% ankietowanych kobiet suplementowanie diety dziecka jest niezbędne do 

jego prawidłowego rozwoju. 31,58% badanych wskazało, że powinno ono być stosowane tylko w 

przypadku stwierdzenia niedoborów. Natomiast 21,53% kobiet uważa, że powinno ono być 

dostosowane do pory roku (Rycina 30). 

 

 

Rycina 30. Stosunek badanych do suplementowania diety dziecka 

 

 

Przeprowadzone badania sygnalizują, że kobiety mieszkające na wsi częściej dostrzegały 

istotę suplementowania diety dziecka jako warunek jego prawidłowego rozwoju, Mieszkanki 

miast podkreślały dostosowanie suplementacji do pory roku, natomiast matki mające więcej niż 

jedno dziecko skłaniały się najpierw do zdiagnozowania niedoboru, a dopiero potem jego 

uzupełniania. Uzyskane różnice nie były istotne statystycznie (Tabela XIV). 
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Tabela XIV. Stosunek badanych do suplementowania diety dziecka z uwzględnieniem 

zmiennych socjodemograficznych 
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Tak, uważam że 

są niezbędne dla 

prawidłowego 

rozwoju dziecka 

60 38 61 37 34 64 47 51 

43,80% 52,78% 47,29% 46,25% 45,95% 47,41% 46,08% 47,66% 

Tak, ale tylko 

w przypadku 

stwierdzonych 

niedoborów na 

konkretny 

składnik 

44 22 41 25 23 43 34 32 

32,12% 30,56% 31,78% 31,25% 31,08% 31,85% 33,33% 29,91% 

Tak, ale powinny 

być dostosowane 

do pory roku 

33 12 27 18 17 28 21 24 

24,09% 16,67% 20,93% 22,50% 22,97% 20,74% 20,59% 22,43% 

Test chi-

kwadrat 

r 0,0990 0,0161 0,0224 0,0016 

p 0,154 0,817 0,747 0,981 

 

Według ankietowanych kobiet niezbędne jest uzupełnianie w diecie dziecka przede 

wszystkim witaminy D3 - 95,69%, a rzadziej witaminy C - 30,62%, kwasów tłuszczowych 

Omega-3 - 29,19%, witaminy K - 22,97%, probiotyków - 17,70%, żelaza - 11,96%, płynów 

nawadniających - 3,35% (Rycina 31). 

 

(wyniki nie sumują się do 100% - możliwa wielokrotność wyboru odpowiedzi) 

Rycina 31. Suplementy niezbędne w diecie dziecka w ocenie badanych 
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Badane kobiety opierały swoją wiedzę na temat żywienia dziecka na informacjach 

pozyskanych: z Internetu, telewizji (50,72%), od pielęgniarki, położnej (47,37%), od rodzinny, 

znajomych (47,37%), od lekarza (42,58%), z czasopism, broszur (19,62%) (Rycina 32). 

 

 

(wyniki nie sumują się do 100% - możliwa wielokrotność wyboru odpowiedzi) 

Rycina 32. Źródła wiedzy badanych o żywieniu dziecka 

 

Ankietowane kobiety podsumowały swoje działania żywieniowe wobec dzieci poprzez 

określenie ewentualnych zmian w przyszłości. Odpowiedzi kobiet wskazują, że zmiany 

żywieniowe wprowadziłoby tylko 29,19% badanych. 14,35% respondentek wydłużyłoby czas 

karmienia piersią, a 14,83% bardziej urozmaiciłoby dietę dziecka. 70,81% kobiet nie 

wprowadziłoby żadnych zmian (Rycina 33). 

 

Rycina 33. Planowanie zmiany w żywieniu w przypadku kolejnego dziecka 
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DYSKUSJA 

Karmienie mlekiem matki jest naturalnym i fizjologicznym sposobem żywienia dzieci, 

wypracowanym na drodze ewolucji, który zaspokaja wszystkie potrzeby żywieniowe. Jest to 

najlepsza forma żywienia noworodków, niemowląt i małych dzieci, a mleko matki jest 

pokarmem pierwszego wyboru zarówno dla dzieci zdrowych, jak i chorych, dla urodzonych  

o czasie i tych przed terminem [19]. 

Karmienie piersią jest naturalną odpowiedzią organizmu na potrzeby dziecka po 

urodzeniu. Jest najlepszym ze znanych sposobów żywienia, który dostarcza dziecku wszystkich 

niezbędnych składników, ułatwia ich przyswajanie i wspomaga niedojrzałe funkcje jego ciała. 

Wspiera prawidłowy rozwój fizyczny, emocjonalny i poznawczy [20]. 

W badaniach własnych większość kobiet karmiła po urodzeniu wyłącznie piersią 

(59,81%), gdy 32,06% wspomagało żywienie preparatami mlekozastępczymi, a 8,13% podawało 

wyłącznie produkty mlekozastępcze. Wspomaganie karmienia piersią preparatami 

mlekozastępczymi było charakterystyczne dla matek mających pierwsze dziecko, w grupie 

wiekowej 18- 30 lat, mieszkanek wsi, z wykształceniem niższym. Zdaniem 81,82% prawidłowe 

karmienie piersią odbywało się na żądanie. 

Według raportu Bogusz i Iwanowicz- Palus [19] w grupie 3205 matek z 16 województw    

z terenu całej Polski największą grupę stanowiły kobiety, które karmiły swoje nowonarodzone 

dziecko tylko piersią (41,90%). Pozostałe dodatkowo podawały wodę (17,25%), łączyły 

naturalne karmienia z podawaniem mleka modyfikowanego (15,82%) lub innych produktów 

żywnościowych (14,98%). Co dziesiąta matka (10,05%) podawała dziecku wyłącznie mleko 

modyfikowane. Odsetek ten jest porównywalny do badań własnych. Oprócz korzyści 

zdrowotnych dla dziecka z karmienia piersią (28,17%) badane wskazały na nawiązywanie  

i utrwalanie więzi matki z dzieckiem (18,78%), spokój i poczucie bezpieczeństwa dziecka 

(18,35%), satysfakcję z macierzyństwa (16,91%) oraz korzyści finansowe (17,78%). Wiek matki 

oraz doświadczenie macierzyńskie - liczba posiadanych dzieci - wiek dziecka obecnie 

karmionego, w sposób istotny statystycznie (p<0,05), różnicował odpowiedzi badanych 

dotyczące sposobu karmienia nowonarodzonych dzieci. Wykazano, że kobiety mające pierwsze 

dziecko (100%) oraz najmłodsze wśród badanych, znacznie częściej (99,29%) niż pozostałe 

(odpowiednio: 25- 29 lat - 40,00%; 30- 34 lata - 38,52%), karmiły dziecko wyłącznie piersią,             
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nie dopajały ani nie dokarmiały dzieci oraz prawie nie karmiły mlekiem modyfikowanym, co 

koresponduje w wynikami badań własnych [19]. 

Wyniki badań Królak- Olejnik i wsp. [21] nie były tak optymistyczne. Przeprowadzona 

analiza długości karmienia piersią do 12 miesiąca życia w 42 polskich szpitalach wykazała, że 

97% kobiet inicjowało karmienie piersią po porodzie, a w 6 miesiącu karmiło już tylko 38% [21].  

Bień i wsp. [22], badając postawy kobiet wobec karmienia piersią, wykorzystały skalę 

Iowa Infant Feeding Attitude Scale, według której najwyższe średnie dotyczyły stwierdzeń: 

karmienie piersią wzmacnia więź matki z noworodkiem, mleko matki jest idealnym pożywieniem 

dla niemowląt oraz mleko matki jest tańsze niż mieszanka sztuczna. Bardziej pozytywne 

nastawienie do karmienia piersią miały mężatki, kobiety - które urodziły jedno dziecko oraz 

respondentki, które karmiły dziecko do 2 lat [22]. 

U Majchrzak i wsp. [23] karmienie naturalne zadeklarowało 82% ankietowanych, 

natomiast sztuczne 18%. Na uwagę zasługuje fakt, iż 8% kobiet po urodzeniu kolejnego dziecka 

zmieniło sposób karmienia z naturalnego na sztuczne. U większości tych matek nie wystąpiły 

żadne przeciwskazania zdrowotne. Podkreślono, że dla kobiet ważne jest wsparcie partnera  

w karmieniu piersią. W tej grupie uzyskało je zaledwie 70% z nich. U 1/5 matek, które nie były 

zachęcane do karmienia naturalnego, wystąpiły obawy przed reakcją partnera na wygląd piersi po 

zakończonym karmieniu. Z korzyści karmienia piersią badane wskazywały na funkcję 

profilaktyczną mleka (92%), pełnowartościowy pokarm dla dziecka (90%), ochronę przed 

chorobami nowotworowymi sutka i jajnika (62%), naturalne przyspieszenie procesu obkurczania 

się mięśnia macicy po porodzie (75%) [23]. 

Większość ankietowanych pierworódek u Marczyńskiej- Kołacz, Szepieniec  

i Szymanowskiego [24] planowała długość karmienia zgodnie z rekomendacjami: przez okres                 

6 miesięcy i utrzymaniem go do 2 lat. Najwięcej kobiet (44,7%) deklarowało chęć karmienia 

piersią do 1. roku; przez 2 lata planowało karmić 25,7% respondentek, a przez 6 miesięcy - 

17,8%. Ponad ¾ kobiet (77%) przyznało, że karmienie piersią zmniejsza ryzyko wystąpienia 

nowotworów piersi, a 57% - raka jajnika. Na inwolucję macicy po porodzie karmienie piersią ma 

wpływ według 82% ankietowanych. Najniżej oceniono ochronę przed osteoporozą - tylko 39% 

kobiet uważa, że karmienie piersią zmniejsza ryzyko jej wystąpienia u matki [24]. 

Również u Dzbuk i wsp. [25] respondentki uznały, że karmienie naturalne może przynieść 

korzyści, takie jak: szybsze obkurczanie się macicy po urodzeniu dziecka (97,33%), szybszy 
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powrót do dawnej masy ciała (87,67%), mniejsze ryzyko wystąpienia osteoporozy (61,00%), 

obniżenie poziomu cholesterolu (45,00%), obniżenie ryzyka zachorowania na raka piersi 

(57,00%). Natomiast korzyściami dla dziecka wynikającymi z karmienia piersią jest  

np.: tworzenie się więzi emocjonalnej pomiędzy matką a noworodkiem (98%), łatwiejsza 

kolonizacja jelit przez odpowiednią florę bakteryjną (97%), lepszy rozwój zmysłów u dziecka 

(70%), wspieranie rozwoju mięśni okołopoliczkowych (93,33%), zmniejszenie ryzyka 

wystąpienia zarówno cukrzycy, jak i otyłości wśród dzieci w przyszłości (91,67%). Natomiast 

56,00% ankietowanych uznało, że karmienie piersią jest istotne dla wyższego ilorazu inteligencji 

dziecka [25]. 

Także według badań Cierpki i wsp. [26] karmienie piersią było postrzegane przez  

położnice jako element więzi emocjonalnej z nowonarodzonym dzieckiem (96%). Na pytanie, 

jaki rodzaj pokarmu jest korzystniejszy: naturalny czy sztuczny, 99% kobiet odpowiedziało, że 

naturalny. Ponad połowa kobiet (68%) wiedziała, że dziecko powinno być karmione wyłącznie 

mlekiem matki przez 6 miesięcy. Położnice pytane o korzyści płynące z karmienia naturalnego 

wymieniały na pierwszym miejscu zdrowie dziecka. Podkreślano również idealny skład, 

dostępność, wygodę i korzyści finansowych [26]. 

Jednym z najczęściej występujących problemów jest pozorny niedobór pokarmu, który 

jest wynikiem niedostatecznej wiedzy matek na temat fizjologii laktacji. Często prowadzi to do 

podjęcia nieprzemyślanej decyzji o rozpoczęciu dokarmiania dziecka, a nawet rezygnacji  

z karmienia naturalnego [27]. 

W badaniach własnych dowiedziono, że podczas karmienia piersią aż 54% kobiet 

doświadczyło różnych trudności. Najczęściej wskazywano na brak pokarmu bądź jego 

niedostateczną ilość (29,19%), a także stan zapalny brodawek (12,92%), bardzo silny ból podczas 

karmienia (10,53%), brak wiedzy (8,13%), choroba i konieczność przyjmowania antybiotyku 

(4,78%). Wśród przeciwskazań do karmienia piersią najczęściej wymieniono: spożywanie 

alkoholu (95,69%), narkomanię (93,78%), palenie papierosów (73,68%), przyjmowanie leków 

(66,51%). Stwierdzono, że kobiety postrzegały karmienie piersią jako najlepsze dla dziecka                   

i rezygnowały z niego tylko w przypadkach koniecznych. 

U Bogusz i Iwanowicz-Palus [19] wśród przyczyn zbyt wczesnego, jeszcze przed 

ukończeniem 6 miesiąca życia dziecka, rezygnowania kobiet z karmienia piersią młode matki 

najczęściej wskazywały: brak wystarczającej ilości pokarmu (36,76%), brak odpowiedniej 
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wiedzy o zaletach i korzyściach karmienia naturalnego (25,90%), przekonanie, że karmienie jest 

zbyt czasochłonne (23,06%), jak również chorobę i/lub hospitalizację dziecka (13,88%). Wśród 

przyczyn problemów laktacyjnych wskazano nieprawidłową technikę karmienia, czyli sposób 

przystawiania dziecka do piersi (20,72%). W dalszej kolejności było wskazywane dokarmianie                  

i pojenie (14,95%), brak wiary w możliwość wykarmienia swojego dziecka (13,42%), przewlekły 

stres i przemęczenie matki (13,23%), zbyt wczesne zaprzestanie nocnych karmień (13,17%), zbyt 

mała częstotliwość karmień (12,85%), a także palenie papierosów (11,67%). Wysoki odsetek 

badanych (41,48%) był przekonany, że wydłużeniu czasu karmienia piersią mógłby pomóc 

właściwy instruktaż na temat technik karmienia/ przystawiania dziecka do piersi [19]. 

Badania przeprowadzone przez Jasik [28] w grupie położnych środowiskowych 

wykazały, że problemy dotyczące karmienia piersią dotykają znacznego odsetka kobiet po 

porodzie (85%). Wśród nich niemal jedna trzecia jest wynikiem braku wiedzy. Najczęściej 

spotykaną trudnością (aż 90%) jest nieprawidłowa technika przystawienia dziecka do piersi [28]. 

Natomiast u Cierpki i wsp. [26] potwierdzono wiedzę w zakresie postępowania wobec 

problemów laktacyjnych, takich jak przepełnienie piersi (93%), niedobór pokarmu (83,16%), 

popękane i bolące brodawki (89%), zastój pokarmu (65,22%) [52]. Bień i wsp. [22] pomimo 

pozytywnego nastawienia większości kobiet do karmienia piersią, badane na podstawie swoich 

doświadczeń oceniły, że jest to trudne zadanie [22]. 

W badaniach własnych zastosowanie sztucznego karmienia nasilało się wraz z wiekiem 

dziecka: 0- 4 m-cy (34,93%), 5- 6 m-cy (39,23%), 7- 12 m-cy (47,85%), 13- 36 m-cy (50,72%). 

Najczęściej wskazywaną przyczyną zastosowania sztucznego karmienia był brak pokarmu 

(44,09%), następnie potrzeba pokarmu dodatkowego (33,07%). Rzadziej powodem była choroba 

matki (7,09%), nieprawidłowe zwiększanie się masy ciała dziecka (5,51%), ból (3,94%) czy 

wygoda (6,30%). Wśród preparatów mlekozastępczych stosowano: mleko dla wcześniaków 

(2,87%), mleko początkowe (41,15%), mleko następne (44,50%), mleko dla juniorów (12,92%). 

W badanej grupie 40,67% kobiet nie podawało żadnych preparatów mlekozastępczych. 

Eksperci w dziedzinie żywienia i zdrowia dziecka należący do takich instytucji jak: 

Światowa Organizacja Zdrowia, Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci, Europejskie 

Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Amerykańska Akademia 

Pediatrii zgodnie rekomendują wyłączne karmienie piersią przez pierwsze  

6 miesięcy życia dziecka i stopniowe wprowadzanie żywności uzupełniającej w osłonie mleka 
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matki. Nie ustalono górnej granicy wieku, do którego dziecko powinno być karmione piersią. Nie 

wykazano przeciwskazań do długiego karmienia naturalnego, tzn. do 3 roku życia i dłużej. 

Karmienie piersią może być kontynuowane tak długo, jak długo życzą sobie tego matka  

i dziecko [29]. 

W badaniach własnych w kwestii długości okresu karmienia piersią preferowaną 

odpowiedzią było: tak długo jak chce tego matka i dziecko (81,34%). Postawę tę w praktyce 

przyjęło 45,83% badanych kobiet, które kończyły karmienie piersią w momencie odczuwania 

takiej potrzeby lub utraty zainteresowania ze strony dziecka. Częstą przyczyną była również 

utrata pokarmu (28,65%). W badanej grupie czas karmienia piersią był zróżnicowany od                 

1 do 4 lat, gdzie wartość średnia wynosiła 12 miesięcy. Ponad połowa kobiet karmiła piersią nie 

dłużej niż do 1. roku życia: 1- 6 m-cy (21,88%) oraz 6- 12 miesięcy (33,85%), gdy 30,21% do            

2 lat. Wykazano, że okres karmienia piersią był istotnie dłuższy u matek mających więcej niż 

jedno dziecko, niż przy pierwszy dziecku - odpowiednio: 13,34 m-cy (±9,11) i 10,54 (±8,95). 

Stwierdzono, że doświadczenie posiadane przy kolejnym dziecku najsilniej wpływało na 

stosunek kobiet do karmienia piersią i posiadany poziom wiedzy. 

Bogusz i Iwanowicz-Palus [19] donoszą, że Polki, niezależnie od własnej sytuacji realnej, 

chciałyby karmić dziecko wyłącznie piersią najczęściej przez rok (28,83%) lub przez  

6 miesięcy (26,46%), gdy co piąta badana do dwóch lat (19,96%). Uzyskane odpowiedzi były 

zróżnicowane ze względu na wiek matki i jej doświadczenie macierzyńskie. Najmłodsze wśród 

badanych (15- 24 lat), znacznie częściej (43,26%) niż pozostałe, preferowały wyłączne karmienie 

dziecka piersią tylko przez pierwszy miesiąc jego życia. Również kobiety, które miały jedno 

dziecko, znacznie częściej (38,14%) niż pozostałe planowały wyłączne karmienie piersią tylko 

przez 1 miesiąc [19]. 

Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii  

i Żywienia Dzieci [1] właściwe żywienie we wczesnym okresie życia ma ogromny wpływ na 

kondycję oraz rozwój fizyczny i psychiczny dziecka, co pozwala osiągnąć genetycznie 

uwarunkowany potencjał wzrostowy oraz poziom inteligencji. Przez pierwszych 6 miesięcy 

pokarm kobiecy wytwarzany w wystarczających ilościach przez zdrową, dobrze odżywioną 

matkę w pełni zaspokaja zapotrzebowanie niemowlęcia na wszystkie niezbędne składniki 

odżywcze. Po tym okresie wskazane jest uzupełnianie diety produktami żywnościowymi 

występującymi w danym regionie. Zaleca się, aby nie wprowadzać kilku nowych produktów 
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równocześnie. Nowe produkty należy wprowadzać stopniowo, obserwując reakcję dziecka  

i zaczynając od małych ilości, np. 3- 4 łyżeczek. Początkowo można wprowadzać typowe 

pokarmy uzupełniające (np. kaszki ryżowe lub zbożowe), warzywa (marchew), owoce (jabłka, 

gruszki, banany). Określa się złotą zasadę: rodzic/ opiekun decyduje „kiedy i co zje dziecko”, 

natomiast dziecko decyduje „ile zje” [1]. 

W badaniach własnych ankietowane kobiety uważały, że dietę dziecka należy rozszerzać 

nie wcześniej niż w okresie od 5. do 7. m-ca (93,30%). Badane podkreślały, że sposób 

rozszerzania diety niemowlęcia ma duży wpływ na kształtowanie preferencji smakowych 

(73,68%). W zakresie rozszerzania diety dziecka o nowe produkty respondentki proponowały 

rozpoczęcie wprowadzenia każdego produktu oddzielnie w małych ilościach (89%). Badane 

kobiety uważały za prawidłowe wprowadzanie produktów żywnościowych w następującej 

kolejności: warzywa (83,73%), owoce (67,94%), produkty mięsne (41,63%), produkty nabiałowe 

(33%) i zbożowe (26%). Ankietowane matki były zgodne, że najpóźniej należy wprowadzać 

słodycze (83,25%). Z produktów mięsnych preferowano królika (68,42%), rzadziej drób 

(22,97%) czy jagnięcinę (4,31%). Królik był częściej wybierany przez kobiety  

w wieku 18- 30 lat, mieszkanki wsi, z wykształceniem wyższym, mające więcej niż jedno 

dziecko. Mleko krowie powinno być wprowadzane do diety dziecka po 1. roku życia (64,59%) 

lub później. Badane kobiety określiły, że bez ograniczeń można podawać dziecku produkty 

przygotowywane w domu specjalnie dla dziecka (93,78%). Decyzja o ilości spożywanego 

pokarmu powinna być wspólna: rodzica i dziecka (59,33%), a w opinii 30,62% dziecko  

w wieku 13- 36 miesięcy powinno jeść tak często, jak ma na to ochotę. Według wiedzy 

ankietowanych dziecko ma największe zapotrzebowanie n białko (60,77%), średnie na tłuszcze 

(41,63%) i najmniejsze na węglowodany (45,94%). Zdaniem połowy badanych kobiet (50,24%) 

dziecko w wieku 2- 3 lat może spożywać to samo co dorosły. Stwierdzono, że  

w prowadzonym żywieniu dzieci kobiety uważały za najważniejsze stosowanie urozmaiconej 

diety, bogatej w warzywa i owoce, eliminującej cukier i preferującej spożycie wody. 

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci [1] zaleca 

podawanie wszystkim niemowlętom witaminy D (400 IU/d) oraz do 6 miesiąca życia doustne 

podawanie 5 µg witaminy K na dobę. Począwszy od 6 m.ż. wszystkie niemowlęta powinny 

otrzymywać pokarmy uzupełniające - zawierające żelazo, w tym mięso i/lub produkty 

wzbogacane żelazem, a tylko w przypadku stwierdzonych niedoborów odpowiednią 
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suplementację. W ciągu pierwszych 6 miesięcy życia dziecku nie należy podawać preparatów 

fluoru. Suplementację można rozpocząć między 6 a 36 m.ż. w zależności od zawartości fluoru              

w wodzie spożywanej przez dziecko i innych napojach oraz pokarmach [1]. 

W badaniach własnych suplementowanie diety dziecka prowadziło 98,57% kobiet,  

w tym 66,51% tylko przepisane przez lekarza, a 32,06% również wybrane samodzielnie. Wśród 

podawanych suplementów najczęściej wymieniono witaminę D3 (98,09%), probiotyki (57,42%), 

witaminę K (31,58%), kwasy tłuszczowe Omega-3 (30,14%), żelazo (19,14%).  

W ocenie ankietowanych kobiet suplementowanie diety dziecka jest niezbędne do jego 

prawidłowego rozwoju (46,89%), gdy 31,58% wskazało, że powinno ono być stosowane tylko  w 

przypadku stwierdzenia niedoborów. Natomiast 21,53% badanych uważało, że powinno ono być 

dostosowane do pory roku. Za niezbędne uważano podawanie dziecku witaminy D3 (95,69%). 

Dzbuk i wsp. [26] podkreślają, że karmienie piersią jest dla kobiety czynnością 

instynktowną, jednak istnieje wiele zaleceń, które definiują najbardziej optymalne warunki tego 

sposobu odżywiania dziecka. Posiadanie minimum wiedzy przez matkę jest konieczne dla 

zdrowego rozwoju dziecka [26]. 

W badaniach własnych swoją wiedzę na temat żywienia dziecka badane kobiety opierały 

na informacjach dostępnych w Internecie, telewizji (50,72%), czasopismach, broszurach 

(19,62%), przekazanych przez pielęgniarkę, położną (47,37%), rodzinę, znajomych (47,37%) czy 

lekarza (42,58%). Podsumowując posiadaną wiedzę i własne działania żywieniowe wobec dzieci, 

swoje zadowolenie wyraziło 70,81% grupy. Natomiast wprowadzenie ewentualnych zmian                  

w przyszłości zakładało 29,19% ankietowanych matek. 

Wracając do raportu Bogusz i Iwanowicz- Palus [19], badane matki w zdecydowanej 

większości (76,22%) pozytywnie oceniły informacje uzyskane od położnych rodzinnych na temat 

karmienia dziecka piersią, najczęściej stwierdzając, że były one wyczerpujące i bardzo przydatne 

(38,50%) lub niewyczerpujące, ale przydatne (37,72%). W sytuacji trudności związanych                        

z niedoborem pokarmu, położne pomogły badanym na różne sposoby: informując o korzyściach 

naturalnego karmienia (28,86%), udzielając porad dotyczących techniki karmienia (23,74%), 

udzielając wsparcia psychicznego, uspokajając (23,21%) oraz rozwiewając wątpliwości 

dotyczące ilości pokarmu w stosunku do potrzeb dziecka (22,59%) [19]. 

U Niewiadomskiej, Furman i Łabuz- Roszak [30] badane matki najwięcej informacji na 

temat żywienia w czasie karmienia piersią czerpały z telewizji, prasy oraz Internetu (79%), 
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najmniej - od prowadzącego ginekologa (11,9%). Autorki stwierdziły, że wiedza żywieniowa                

w badanej grupie kobiet - w pierwszym okresie karmienia piersią - kształtowała się na wysokim 

poziomie, jednak była ona większa wśród kobiet z wykształceniem średnim, wyższym lub 

studiujących. W ocenie Niewiadomskiej, Furman i Łabuz- Roszak zagadnienie żywienia  

w trakcie karmienia piersią jest popularne i chętnie podejmowane zarówno wśród kobiet 

ciężarnych, jak i w okresie laktacji, co potwierdziło 92,5% badanej grupy [30]. 

U Cierpek [26] najważniejszym źródłem wiedzy na temat naturalnego karmienia był 

personel medyczny (80%), następnie literatura (73%), a nie rodzina (47%) czy media (29%). 

Położnice poproszone o określenie, kto najskuteczniej nauczył je prawidłowej techniki kamienia 

piersią, na pierwszym miejscu wymieniały personel medyczny na oddziale (86,14%) [26]. 

Według Majchrzak i wsp. [23] kobiety czerpały wiedzę za pomocą fachowej literatury 

medycznej (51%), dzięki informacjom zdobytym od położnej (47%), rodziny (47%),  

z Internetu (30%) oraz lekarza (15%). Autorki, podkreślając w edukacji oraz w przygotowaniu 

kobiet do karmienia piersią ogromną rolę Szkoły Rodzenia, za niepokojący uznały fakt,  

iż zaledwie 23% kobiet uczestniczyło w tego typu zajęciach, a tylko połowa uzyskała 

zadowalające informacje na temat karmienia (49%) [23]. 

U Marczyńskiej- Kołacz, Szepieniec i Szymanowskiego [24] prawie połowa 

ankietowanych kobiet (48%) brała udział w zajęciach Szkoły Rodzenia. Dla 30,9% z nich 

wiadomości o karmieniu piersią przekazywane były w odpowiedniej ilości i w zrozumiały 

sposób, gdy dla 17,1% informacje nie były wystarczające. Ważnym źródłem wiedzy był Internet 

(75,7%) oraz informacje zdobyte od położnej/ pielęgniarki (48,7%). Wyłącznie  

z własnego instynktu korzystało 8,6% respondentek [24]. 

Według Dziubak i wsp. [25] respondentki za kluczowe źródła wiedzy uznawały Internet 

(89%), literaturę (63,00%), wskazówki doradcy laktacyjnego (63,00%), zajęcia w Szkole 

Rodzenia (44,67%), informacje od położnej (40,33%), rodziny oraz przyjaciół (33,33%)  

i lekarza ginekologa (11,33%). W ocenie autorek ankietowane kobiety prezentowały bardzo 

wysoki poziom wiedzy dotyczącej zaleceń związanych z karmieniem naturalnym. Niedostateczna 

natomiast była wiedza kobiet na temat prawidłowego żywienia w czasie ciąży [25]. 

Podsumowując wyniki badań własnych, należy stwierdzić, że kobiety mieszkające  

w powiecie łomżyńskim chcą karmić swoje nowonarodzone dziecko piersią, pragną utrzymać 

pokarm jak najdłużej, posiadają wiedzę w zakresie żywienia dziecka w jego początkowym 
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okresie. Doświadczenie posiadane przy kolejnym dziecku umacnia pozytywne nastawienie  

i poszerza poziom wiedzy. W prowadzonym żywieniu dzieci kobiety za najważniejsze uważały 

urozmaiconą dietę, bogatą w warzywa i owoce, eliminującą cukier i wprowadzającą duże 

spożycie wody, co jest kwintesencją zaleceń ekspertów. 

 

WNIOSKI 

Analiza zebranego materiału badawczego pozwoliła na wysunięcie następujących 

wniosków: 

1. Poziom wiedzy mieszkanek powiatu łomżyńskiego na temat żywienia dzieci do  

3 roku życia był zadowalający. 

2. Kobiety postrzegały karmienie piersią jako najlepsze dla dziecka i rezygnowały z niego 

tylko w przypadkach koniecznych. 

3. Doświadczenie zdobyte przy kolejnym dziecku najsilniej wpływało na stosunek kobiet do 

karmienia piersią i posiadany poziom wiedzy. 

4. Matki uważały, że urozmaicona dieta bogata w warzywa i owoce, w której ogranicza się 

spożycie cukru, jest najlepszym sposobem odżywiania dziecka. Kobiety podkreślały, że 

istotną rolę w diecie odgrywa spożycie dużej ilości wody.  

5. Respondentki czerpały swoją wiedzę na temat karmienia dzieci z informacji dostępnych  

w Internecie i telewizji, a także od personelu medycznego, rodziny i znajomych. 
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WSTĘP 

Charakterystyka skóry dojrzałej 

Proces starzenia się skóry zależy od genetyki (starzenie endogenne i hormonalne) oraz 

środowiska. W trudnych warunkach klimatycznych czynniki środowiskowe mogą odpowiadać za 

większość zmian [1]. Starzejąca się skóra charakteryzuje się pogłębiającymi zmarszczkami, 

ścieńczeniem naskórka, które związane jest z atrofią warstwy kolczystej i ziarnistej, spada jej 

elastyczność, zmienia się i opada owal twarzy przez zaburzenia w strukturze włókien kolagenu                 

i elastyny, zmniejsza się zawartość podściółki tłuszczowej oraz zwiększa się suchość [2].  

Wydzielanie łoju zmniejsza się wraz z czasem. Dzieje się tak przez zanikanie gruczołów 

łojowych. Prowadzi to do osłabienia skórnej bariery ochronnej. W skórze, z biegiem lat, 

dochodzi do nieregularnego rozmieszczania się komórek barwnikowych- melanocytów, co może 

objawiać się plamami barwnikowymi na skórze. Ich aktywność i gęstość mogą się zmniejszać, 

przez co skóra staje się blada i pojawiają się odbarwienia. Zredukowana liczba melanocytów 

obniża właściwości ochronne przed promieniowaniem UV co prowadzi do zewnątrzpochodnego 

uszkodzenia struktur DNA [3]. Zmarszczki to nieunikniony element upływu czasu.  

Wyróżnia się cztery rodzaje zmarszczek: zmarszczki powierzchowne, głębokie, mimiczne 

i dynamiczne.  

● Zmarszczki powierzchowne mają głębokość do około 0.05 mm. Znajdują się one                       

w okolicy oczu, czasem też na powierzchni policzków.     

● Zmarszczki głębokie mają już głębokość więcej niż 0.05 mm. Występują zazwyczaj na 

dolnej części czoła oraz na szyi. 
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● Zmarszczki mimiczne pojawiają się dzięki pracy mięśni mimicznych. Zlokalizowane są 

najczęściej w okolicy oczu. Pojawiają się “kurze łapki”, zmarszczki między brwiami oraz 

“lwia zmarszczka” w okolicy czoła.  

● Zmarszczki dynamiczne są następstwem naturalnego procesu starzenia [4]. 

 

Nie tajemnicą jest to, że wiek gra ogromną rolę w wyglądzie zewnętrznym, jak i w stanie 

wewnętrznym organizmu. W kolejnych dekadach życia można zaobserwować różne 

charakterystyczne zmiany na skórze. Około 30-go roku życia można zaobserwować kurze łapki, 

pojawiające się płytkie zmarszczki w okolicach oczu oraz opadanie powiek. 

Około 40-go roku życia pojawiają się zmarszczki na szyi i czole oraz zaznaczają się fałdy 

nosowo-wargowe, a owal twarzy pogarsza się. Około 50-go roku życia boczne części policzków 

zaczynają opadać, linia żuchwy jest coraz mniej widoczna, zmarszczki szyi są już bardzo 

widoczne. U kobiet w wieku 60, 70, 80 lat dochodzi do ścieńczenia tkanki podskórnej, przez co 

pojawiają się wyraźne zmarszczki, skóra staje się wiotka. Mogą pojawić się również zmarszczki 

palacza, policzki mogą się zapadać, tkanka podskórna jest zredukowana. Wygląd i stan skóry nie 

muszą jednak pokrywać się z wiekiem metrykalnym. Dzięki pielęgnacji, dobrej diecie, zdrowym 

trybie życia można opóźnić zachodzące zmiany [4].  

 

Proces starzenia się skóry 

Tak jak w poprzednim rozdziale zostało wymienione są dwie przyczyny starzenia się 

skóry. Niestety proces starzenia jest nieuniknionym procesem, z którym musi zmierzyć się każdy 

człowiek. Zmiany, które zachodzą w organizmie to: 

● zmniejsza się biologiczna aktywność komórek 

● proces regeneracji jest spowolniony 

● odporność i reakcja na stres środowiskowy jest zmniejszona 

● adaptacyjne właściwości organizmu są obniżone [5]. 

 

Starzenie wewnątrzpochodne związane z upływem czasu bywa określane starzeniem 

chronologicznym. Proces ten zaczyna się już około 25-30-go roku życia. Starzenie to związane 

jest również z hormonami [4]. Gospodarka hormonalna z upływem czasu staje się zaburzona. 

Hormony odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego oraz między 
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innymi regenerację i syntezę keratynocytów. Zmiany hormonalne hamują syntezę kolagenu, 

kwasu hialuronowego, obniża się ilość ziaren keratohialinowych i lipidów. Zmiany w komórkach 

Langerhansa doprowadzają do zwiększenia podatności na podrażnienia i zmiany nowotworowe 

[4]. W wyniku tego procesu zmniejsza się liczba zdrowych komórek, a zwiększa uszkodzonych 

[5]. Menopauza również ma wpływ na stan skóry. Jest to złożony mechanizm, który oddziałuje 

na cały organizm. Menopauzą nazywamy sytuację, w której od ponad roku nie występuje 

miesiączka przez trwałą niedoczynność jajników. Proces ten niestety można przyspieszyć.  

Do takich czynników należą: 

● niedożywienie organizmu 

● zbyt niska masa ciała 

● palenie papierosów 

● wegetarianizm 

● praca fizyczna [6]. 

Są też aspekty, które mogą ten proces opóźniać: 

● wielorództwo 

● stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych [6]. 

 

Estrogeny są bardzo ważne w organizmie kobiety. Niedobór ich prowadzi do wielu 

zmian, które są niekorzystne. Zmiany te zachodzą w ośrodkowym układzie nerwowym, układzie 

moczowo- płciowym, skórze, układzie kostnym i w układzie krążenia. Potrzeba i chęć 

zahamowania tych zmian narodziła pomysł o podawaniu tych hormonów w celu ich 

uzupełnienia. Od ponad pół wieku kobiety przyjmują ,,pigułki młodości” które mają swoich 

zwolenników, jak i przeciwników. Estrogeny a dokładniej ich receptory obecne są w skórze, 

gruczołach łojowych i mieszkach włosowych. Niedobór wpływa na metabolizm komórek skóry, 

co prowadzi do zmniejszenia zawartości kolagenu, spadku aktywności syntezy kwasy 

hialuronowego. Zmniejsza się przez to elastyczność skóry, zawartość wody, skóra staje się sucha 

i wiotka przez co powstają zmarszczki [6]. 

 

Starzenie zewnątrzpochodne, czyli egzogenne to zmiany spowodowane czynnikami 

zewnętrznymi. Do tych czynników przede wszystkim należy promieniowanie ultrafioletowe, ale 

również ogólne zanieczyszczenie środowiska, spaliny samochodowe, dym tytoniowy. Powoduje 
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to powstawanie wolnych rodników w organizmie, które uszkadzają jego strukturę. Przez 

długotrwałe działanie promieni słonecznych może dojść do zmian zwyrodnieniowych w obrębie 

tkanki łącznej. Może to doprowadzić do nieprawidłowego złuszczania się naskórka przez 

zaburzenie procesów naprawczych [7]. Nasza skóra jest w stanie sama chronić się przed 

niekorzystnym wpływem promieniowanie UV, lecz tylko w małym stopniu. Pierwszym                   

i najistotniejszym mechanizmem jest wytwarzanie melaniny, która absorbuje promieniowanie 

ultrafioletowe [8]. Jest też ono pochłaniane przez DNA RNA, białka, aminokwasy aromatyczne, 

co może prowadzić do fotochemicznych reakcji.  

Nadmierna i długotrwała ekspozycja doprowadza również do poważnych chorób jak np. 

czerniak [9]. Wyróżnia się również miostarzenie, które jest spowodowane ciągłymi skurczami                       

i rozkurczami mięśni. Przez cykliczne powtarzające się ruchy pojawiają się linie, czyli 

zmarszczki. Twarz posiada aż 54 mięśnie, które ciągle pracują [10, 11]. 

 

Składniki aktywne przeznaczone do skóry dojrzałej 

Żyjemy w czasach, w których technologia rozwija się bardzo szybko. Na szczęście 

dotyczy to również kosmetologii. Skóra jest największym narządem naszego organizmu, który 

ma za zadanie nas ochraniać. Trzeba więc zadbać o nią, aby mogła wywiązywać się ze swojego 

zadania. Jeśli skóra nie będzie pielęgnowana w odpowiedni sposób może to również doprowadzić 

do niekorzystnych zmian i dolegliwości. Najważniejszym elementem kosmetyków 

przeciwstarzeniowych są składniki aktywne. Roślinne składniki na zahamowanie MMP to przede 

wszystkim związki z grupy polifenoli oraz triterpenów. Kwasy peelingujące wykorzystywane               

w kosmetyce podzielono na grupy: 

● kwasy owocowe, czyli alfa-hydroksykwasy AHA są pochodzenia naturalnego 

pozyskiwana ze źródeł: trzcina cukrowa, owoce oraz syntetyzowane chemicznie: kwas 

glikolowy, kwas winowy, kwas cytrynowy; 

● beta- hydroksykwasy BHA są pozyskiwane z kory takich roślina jak np. brzozy i wierzby 

przykładem jest kwas salicylowy; 

● i ostatnim jest polihydroksykwas który jest nową generacją hydroksykwasów przykładem 

jest kwas laktobionowy [12]. 
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Najczęściej używanym kwasem alfa- hydroksykwasem jest kwas glikolowy. Ma on 

pobudzać mechanizm złuszczania naskórka i udrażniać ujścia gruczołów łojowych. Kwas 

salicylowy ma za zadanie znieczulać, działać przeciwzapalnie oraz lipofilnie. 

Polihydroksykwasy działają delikatnie złuszczająco oraz rozjaśniająco. Poprawiają one 

również barierę ochronną, chroniąc przed utratą wody. Popularne stały się retinoidy i nawilżacze, 

czyli kwas hialuronowy i kolagen oraz kwas mlekowy, ceramidy, jak i witaminy A, C, E i F [11, 

12]. Retinol, czyli witamina A działa wyjątkowo na skórę. Pobudza ją i stymuluje. Dzięki niej 

zwiększa się produkcja kolagenu i elastyny. Uelastycznia skórę i zwiększa jej nawilżenie, dzięki 

czemu zmarszczki są mniej widoczne. Poprawia pracę gruczołów łojowych i przyspiesza 

regenerację naskórka. Umożliwia również niwelowanie przebarwień skórnych.  

Witamina A jest bardzo częstym składnikiem kosmetyków do skóry dojrzałej [13]. 

Witamina C jest bardzo ważna dla skóry. Bierze udział w procesach enzymatycznych. 

Stymulacja wytwarzania kolagenu potrzebuje zwiększonej ilości witaminy C, którą można 

dostarczyć w pożywieniu i przede wszystkim w kosmetykach. Ta witamina jest szczególnie 

ważna do stosowania po zabiegach złuszczania naskórka w gabinetach kosmetycznych [14]. 

Witamina E jest idealnym składnikiem kosmetyków do cery dojrzałej. Hamuje stany zapalne, 

działa przeciwobrzękowo, kojąco, nawilżająco, ochronnie. Uelastycznia, wygładza i ujędrnia 

skórę. Jest nazywana witaminą młodości przez właściwości przeciwstarzeniowe. Poprawia 

nawilżenie skóry, hamuje działanie UVB. Witaminę E wykorzystuję się również jako stabilizator 

kosmetyków. Pomaga ona również w zwalczaniu wolnych rodników [15]. Kwas hialuronowy jest 

w grupie związków, którą nazywa się glikozaminoglikanami. To polisacharydy zbudowane                 

z jednostek disacharydów. Kwas ten ma wiele właściwości, lecz najważniejszym jest możliwość 

wiązania dużej ilości wody. Jest on ,,biozgodny”, co oznacza, że występuje naturalnie w skórze. 

W kosmetologii wykorzystywany jest do wypełniania zmarszczek, powiększania ust, poprawy 

owalu twarzy, do korekcji nosa i podbródka [16]. Kolagen, tak jak kwas hialuronowy, występuje 

w skórze właściwej. Wraz z upływem czasu struktura i ilość włókien maleją. Niestety używanie 

kolagenu w kosmetykach nie uzupełnia jego braków w skórze. Jego zadaniem jest utrzymywanie 

odpowiedniego nawilżenia poprzez wchłanianie i utrzymywanie wody. Preparaty z kolagenem 

przenikają głęboko do skóry właściwej. Rodzaje kolagenu różnią się przez spodów 

otrzymywania. Kolagen zwierzęcy, otrzymywany ze skór ryb i kręgowców ma wysoki stopień 

usieciowania, co zwiększa jego stabilność, jak i zmniejsza aktywność w kosmetykach. Kolagen 
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pozyskiwany ze skór młodych ryb i cieląt potrafi wnikać głęboko w naskórek i dociera do skóry 

właściwej. Stosowany w kosmetykach tworzy na skórze film, który chroni przed utratą wody 

[12]. Substancje spłycające głębokość zmarszczek to flawonoidy, mocznik, poliole, NNKT, filtry 

przeciwsłoneczne, ekstrakty roślinne, proteiny i aminokwasy [17]. 

Rośliny wykorzystywane w maskach kosmetycznych, które będą odpowiednie dla cery 

dojrzałej to: 

● kasztanowiec zwyczajny- wyciąg z nasion kory ma działanie przeciwzapalne, 

przeciwobrzękowe, ściągające i przeciwbakteryjne 

● aloes zwyczajny- ekstrakt z liści działa regeneracyjnie, stymuluje wzrost włókien 

kolagenowych, nawilża 

● ananas jadalny- ekstrakt z miąższu rozjaśnia przebarwienia skórne 

● chrzan pospolity- pęd kwiatowy i korzenie mają działanie regenerujące i rozjaśniające 

plamy 

● kokos właściwy- olej poprawia krążenie i działa nawilżająco 

● żmijowiec babkowaty- olejek ma właściwości ochronne i przeciwzmarszczkowe 

● rokitnik zwyczajny- olej z owoców spowalnia proces starzenia  

● rubescens- ekstrakt z ziela chroni kolagen dzięki czemu działa przeciwstarzeniowo [18]. 

 

Pielęgnacja skóry dojrzałej w domu i gabinecie 

Czasami bywa tak, że sama pielęgnacja skóry w domu nie wystarczy. Bardzo 

prawdopodobne jest to, gdy mamy do czynienia ze skórą dojrzałą, która jest bardzo delikatna              

i wymaga szczególnej opieki i podejścia.  

 

Pielęgnacja skóry dojrzałej w domu 

Demakijaż to bardzo ważna czynność, która jest podstawą pielęgnacji. Kobiety często nie 

robią tego wystarczająco dobrze i w konsekwencji pojawiają się problemy skórne. Przede 

wszystkim i pod żadnym pozorem nie można używać mydła do mycia twarzy. Mydło mocno 

wysusza skórę, a skóra dojrzała jest wyjątkowo delikatna. Płaszcz lipidowy przy skórze dojrzałej 

jest osłabiony przez słabej pracują gruczoły łojowe i potowe, a mydło w łatwy sposób niszczy go. 

Najbardziej odpowiednim produktem do demakijażu twarzy będzie mleczko kosmetyczne, płyn 

micelarny lub olejki. Skóra dojrzała nie znajduje się tylko na twarzy, co za tym idzie trzeba 
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zwrócić uwagę na to czym i jak myje się resztę ciała. Gorąca kąpiel z dodatkiem powszechnych 

płynów do kąpieli to najgorsze połączenie. Długie i często narażanie skóry na te czynniki 

wydłużają czas regeneracji płaszcza lipidowego. Najlepszym wyborem będzie korzystanie                       

z delikatnych emulsji i nie gorącej, a ciepłej wody. Tonizowanie skóry twarzy jest kolejnym 

ważnym krokiem w pielęgnacji. Woda zaburza naturalne Ph skóry. Tonic przeznaczony do cery 

dojrzałej nie powinien zawierać alkoholu. Ma on odżywiać, chronić przed rozwojem bakterii,                  

a nie ją wysuszać. Podstawowym produktem pielęgnacji skóry dojrzałej powinien być filtr UV. 

Promieniowanie ma destrukcyjne działanie na skórę, a przede wszystkich skórę dojrzałą, która 

ma zaburzone funkcje obronne. Krem na dzień powinien mieć filtr UVB i UVA z faktorem                

15 SPF lub wyższym. Powinien zawierać również substancje nawilżające i chroniące przed 

wysuszeniem. Krem na noc powinien zawierać składniki, które pomagają w redukcji 

przebarwień, czyli retinoidy.  

Witamina C wpływa na syntezę włókien kolagenu i rozjaśnia przebarwienia. Pielęgnacja 

nie kończy się na kremach i myciu twarzy. Bardzo istotną czynnością dla cery dojrzałej jest 

usuwanie martwego naskórka. Peeling przeznaczony do tego typu cery to peeling enzymatyczny. 

Jest to najdelikatniejszy ze wszystkich, który rozpuszcza martwy naskórek i nie zawiera żadnych 

drobinek, które mogłyby niepotrzebnie podrażnić skórę. Maseczki powinny zawierać witaminy 

A, B, C, E, F, kwas hialuronowy, algi, kolagen, wyciąg z aloesu, kwasy omega 3 i 6, oleje 

roślinne i wiele innych. Po 50-tym roku życia należy stosować kosmetyki z wapniem, 

fitohormonami, do których zalicza się folacynę, genisteinę sojową oraz kwasy owocowe [19, 20]. 

Poza kosmetykami, których można używać, aby skóra twarzy była zdrowa i jędrna należy 

pamiętać o gimnastyce twarzy. Skutkuje ona lepszym samopoczuciem oraz zachowaniem 

młodości. Tak jak, ćwiczymy ciało, aby było w dobrej kondycji, było smukłe i jędrne, tak samo 

można wykonywać ćwiczenia na twarzy. Do tego można też dołączyć masaż, który odpręża 

mięśnie, poprawia krążenie. Można go wykonywać podczas nakładaniu kremu rano i wieczorem. 

Dodatkowo dzięki temu kosmetyk lepiej się wchłonie i lepiej zadziała na skórę [21]. 
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Pielęgnacja skóry dojrzałej w gabinecie kosmetycznym 

Maski kosmetyczne  

Najprostszą pielęgnacją i najmniej inwazyjną metodą pielęgnacji są maseczki. Owszem 

można je robić również w domu, lecz zazwyczaj w salonie maseczki te są lepiej dobrane i mają 

bogatszy skład. Wyróżnia się kilka rodzajów masek kosmetycznych: 

● maska rozpulchniająca - głównie przeznaczona do skóry tłustej i zanieczyszczonej oraz 

przed zabiegiem oczyszczania manualnego. Jest kilka masek rozpulchniających,                         

a niektóre z nich mogą być stosowane dla cery suchej, z oznakami starzenia oraz 

poszarzałej; 

● maska oczyszczająca - służy do oczyszczania skóry z zalegającego łoju oraz martwego 

naskórka oraz zanieczyszczeń, poprawia koloryt skóry; 

● algowa - działa odżywczo w zależności od zawartych składników aktywnych, nawilża, 

łagodzi, zmniejsza cienie pod oczami; 

● kolagenowa - zatrzymuje wodę w skórze, liftinguje, poprawia elastyczność, co oznacza, 

że działa również przeciwzmarszczkowo; 

● liftingująca - zasycha na skórze dzięki czemu daje efekt liftingu, napina cerę, poprawia 

kontur twarzy, spłyca zmarszczki [18]. 

Mezoterapia 

Mezoterapia jest zabiegiem polegającym na miejscowym wstrzyknięciu różnych 

substancji w celu pobudzenia skóry do odnowy. Zabieg ten wykorzystywany jest w odmładzaniu 

skóry. Wyróżnia się dwa rodzaje mezoterapii - igłową i bezigłową. W celu odmłodzenia skóry 

wykorzystuje się bezigłową. Redukuje ona proces fotostarzenia, zmarszczki, poprawia napięcie                

i nawilżenie skóry [22]. 

Mikrodermabrazja 

Mikrodermabrazja diamentowa polega na przesuwaniu po skórze głowicą pokrytą 

mikrokryształkami diamentu. Pod wpływem wytworzonego podciśnienia głowica zasysa skórę, 

przy czym złuszcza martwy naskórek. Intensywność zabiegu uzależniona jest od gradacji 

diamentu, kształtu i wielkości głowicy, siły nacisku, szybkość poruszania głowicą oraz czasu 

trwania zabiegu. Mechaniczne usunięcie naskórka pobudza skórę do regeneracji, jak i syntezę 

kolagenu i elastyny. Regularne wykonywanie zabiegu zmniejsza drobne zmarszczki i widoczność 

bruzd [23, 24]. 
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Peeling ryżowy 

Peeling ryżowy całego ciała poprawia ukrwienie skóry oraz zmiękcza i regeneruje 

naskórek. Wskazaniami do zabiegu jest wyrównanie kolorytu skóry, odmłodzenie jej lub 

działanie przeciwstarzeniowe oraz redukcja obrzęków [25]. 

Masaż uciskowy aparaturowy 

Masaż uciskowy aparaturowy wykonywany jest w celu poprawy przepływu krwi                      

w organizmie. Aparatura pompuje powietrze z 6 komór, które działają sekwencyjnie, aby krew   

w nodze krążyła z dołu do góry. Przywraca elastyczność skóry, wspomaga terapie odmładzające, 

wspomaga przepływ krwi i limfy [25]. 

Zastosowanie radiofrekwencji (RF)  

Zastosowanie radiofrekwencji (RF) pozwala na poprawę napięcia skóry oraz redukcję 

zmarszczek. Przepływ fal zależy od częstotliwości prądu i wartości bezwzględnej, cech 

fizycznych tkanki. Wskazaniami do zabiegów z wykorzystaniem RF są lifting twarzy, redukcja 

zmarszczek i bruzd [26]. 

 

CEL PRACY 

Celem pracy była ocena poziomu wiedzy kobiet 50+ na temat pielęgnacji skóry oraz 

analiza wiedzy kobiet 50+ na temat pielęgnacji skóry dojrzałej. 

 

MATERIAŁ I METODY 

Grupę badawczą stanowiło 50 kobiet w wieku 50+. Badania zostały przeprowadzone 

wśród znajomych i rodziny w terminie od 2020-01-01 do 2020-01-31. 

W celu przeprowadzenia badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego                        

z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Ankieta powstała po analizie literatury oraz na 

podstawie sytuacji zaobserwowanych wśród rodziny i znajomych.  

Kwestionariusz składał się z dwóch części:  

● Metryczkowa - pierwsza część - składała się z 5 pytań dotyczących wieku, wykształcenia, 

miejsca zamieszkania, sytuacji zawodowej, stanu cywilnego. 

● Pytania ankietowe- zasadnicza część - składała się z 19 pytań zamkniętych i 3, które 

pozwalały dać odpowiedź wielokrotnego wyboru. Ta część dotyczyła poruszanego tematu 

w pracy. Pytania zasadnicze zostały sformułowane w taki sposób, aby osoby badane              
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nie miały problemu z jej wypełnieniem. Miały one pomóc w sprawdzeniu poziomu 

wiedzy kobiet na temat pielęgnacji skóry oraz przeanalizowania w jakim stopniu ich 

wiedza jest wystarczalna, aby odpowiednio dbać o swoją skórę.  

Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Senackiej Komisji Senacka Komisja ds. Etyki 

Badań Naukowych. 

 

WYNIKI 

W badaniu wzięło udział 50 kobiet w wieku 50+. Najwięcej badanych było w wieku                

50-59 lat (44%). Miejsce zamieszkania kobiet to w większości miasto (52%), na wsi mieszkało 

48% badanych. 

W większości ankietowani to osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (34%).  

Najmniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem wyższym (8%), co prezentuje Rycina 1. 

 

 

Rycina 1. Wykształcenie 

 

Najwięcej badanych było na emeryturze/rencie (40%), a tylko 2% to kobiety bezrobotne 

(Rycina 2).   
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Rycina 3. Sytuacja zawodowa 

 

W pytaniu o stan cywilny ponad połowa kobiet wybrała odpowiedź mężatka (54%). 

Najrzadziej wybierana odpowiedzią była „panna” (8%),  co prezentuje Rycina 4. 

 

 

Rycina 4. Stan cywilny 

 

Szczegółowe opracowanie wyników badań 

 W badaniu uczestniczyły kobiety powyżej 50-go roku życia. Skóra w tym wieku wymaga 

szczególnej pielęgnacji i rzadko zdarza się, aby była bezproblemowa. Na pytanie „jak oceniają 

swój stan skóry” tylko 4% ankietowanych odpowiedziało „bardzo dobrze”. Z drugiej strony ani 

jedna osoba nie odpowiedziała „bardzo źle”, a tylko 18% wybrało odpowiedź „źle” (Rycina 5).  
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Rycina 5. Ocena stanu skóry 

 

Do kosmetyków zalicza się kosmetyki upiększające takie jak podkłady, pudry itd., ale też 

kosmetyki pielęgnacyjne takie jak krem, balsam, żel pod prysznic, toniki i żele do mycia twarzy 

itp. Na pytanie „z jaką częstotliwością kobiety używają kosmetyków” - 50% odpowiedziało, że 

„codziennie”, a drugie 50%, że „czasami”.  

Na Rycinie 6 zostało przedstawione zestawienie kosmetyków stosowanych przez kobiety 

50+. Krem do twarzy (88%), krem do rąk (80%) i żel do kąpieli (84%) zdecydowanie najczęściej 

wystąpiły w odpowiedziach ankietowanych. Zdecydowanie najrzadziej wybieraną odpowiedzią 

było serum do twarzy (4%). 

  

 

*wyniki nie sumują się do 100%, gdyż ankietowane miały możliwość wielokrotnej odpowiedzi 

Rycina 6. Rodzaje stosowanych kosmetyków 
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Pytanie dotyczące sposobu oczyszczania twarzy posiadało 5 możliwych odpowiedzi. 

Najczęściej wybieraną odpowiedzią była woda (44%) i w takiej samej ilości mydło. Żadna osoba 

nie oczyszcza swojej twarzy z wykorzystaniem kosmetyku i np. szczoteczki (Rycina 7).  

 

 

*wyniki nie sumują się do 100%, gdyż ankietowane miały możliwość wielokrotnej odpowiedzi 

Rycina 7. Sposób oczyszczania skóry 

 

Tylko 6% ankietowanych zwraca uwagę na skład kosmetyków. Zdecydowana większość 

(78%) nie interesuje się składem (Rycina 8).   

 

 

Rycina 8. Zwracanie uwagi na skład kosmetyków 

 

Na pytanie „skąd kobiety w wieku 50+ czerpią wiedzę na temat kosmetyków” aż  36% 

kobiet odpowiedziało, że nie ma wiedzy na ten temat, tyle samo kobiet odpowiedziało, że 

pomaga im w tym córka/wnuczka – Rycina 9. 
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*wyniki nie sumują się do 100%, gdyż ankietowane miały możliwość wielokrotnej odpowiedzi 

Rycina 9. Źródło wiedzy na temat kosmetyków 

 

Aż 46% kobiet nie korzysta z usług kosmetyczki/kosmetologa, a 18% korzysta 

przynajmniej raz w miesiącu – Rycina 10. 

 

 

Rycina 10. Korzystanie z usług kosmetyczki/kosmetologa 

 

W rodzajach zabiegów, które wybierały ankietowane zdecydowanie przeważały zabiegi 

upiększające takie jak henna (46%) i regulacja/depilacja (46%). Najrzadziej były wybierane 

zabiegi pielęgnacyjne. Z usług kosmetyczki/kosmetologa nie korzysta 46%.  

Szczegółowe wyniki prezentuje Rycina 11. 
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*wyniki nie sumują się do 100%, gdyż ankietowane miały możliwość wielokrotnej odpowiedzi 

Rycina 11. Rodzaje zabiegów 

 

Wśród ankietowanych 54% kobiet nie wie, jaki peeling będzie najlepszy do cery 

dojrzałej. Tylko jedna osoba wybrała odpowiedź peel-of (2%), a 12% wybrało enzymatyczny 

(Rycina 12). 

 

 

Rycina 12. Najlepszy peeling do cery dojrzałej 

 

Ankietowane w większości nie używają kremów z filtrem (58%), a 28% z nich korzysta – 

Rycina 13. 
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Rycina 13. Używanie kremów z filtrem 

 

Najczęściej wybieraną odpowiedzią na pytanie „na jakiej podstawie kobiety wybierają 

kosmetyk, który kupują”, była odpowiedź „cena” (52%), a najrzadziej „wygląd opakowania” 

(2%) – Rycina 14. 

 

 

Rycina 14. Wybór kosmetyku 

 

Połowa ankietowanych nie wykonuje masażu twarzy podczas nakładania kremu. Tylko 

6% badanych wykonuje tę czynność codziennie – Rycina 15.  
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Rycina 15. Masaż twarzy podczas nakładania kremu 

 

Prawie połowa ankietowanych (44%) nie nakłada kremu na skórę szyi i dekoltu,                

a 24% wykonuję tę czynność – Rycina 16.  

 

 

Rycina 16. Nakładanie kremu na skórę szyi i dekoltu 

 

Ponad połowa ankietowanych (52%) uważa, że picie wody nie ma wpływu na stan skóry i 

nie pije jej regularnie, lecz tylko wtedy kiedy poczują pragnienie. 20% osób stara się pić wodę 

regularnie i uważa, że wpływa to dobrze na stan ich skóry – Rycina 17. 
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Rycina 17. Wpływ picia wody na stan skóry 

 

Ponad połowa respondentek (58%) nie zmienia sposobów pielęgnacji skóry wraz ze 

zmianą pory roku – Rycina 18. 

 

 

Rycina 18. Zmiana sposobu pielęgnacji wraz  ze zmianą pory roku 

 

Na pytanie „czy ankietowani poddają się zabiegom kosmetycznym dotyczących ciała” 

86% odpowiedziało, że nie korzysta z takich usług, a tylko14% korzysta.  

Zdecydowana większość kobiet dba wyłącznie o skórę twarzy (74%), a pozostałe (26%) 

starają się dbać o skórę twarzy i ciała w równym stopniu – Rycina 19. 
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Rycina 19. Dbanie o skórę całego ciała w równym stopniu, jak twarzy 

 

40% ankietowanych nie zwraca szczególnej uwagi na stan swojej skóry ciała, a 32% stara 

się kontrolować jej stan i dobierać odpowiednią pielęgnację – Rycina 20. 

 

 

Rycina 20. Reakcje na zmiany kondycji skóry ciała 

 

DYSKUSJA 

Dbanie o naszą skórę jest bardzo ważnym elementem codziennej pielęgnacji. O skórę 

powinno się dbać od najmłodszych lat, dzięki czemu można unikną 

  poważnych i uciążliwych problemów z nią związanych w dojrzałym wieku. Już między 20 a 30-

tym rokiem życia tkanka łączna zaczyna tracić elastyczność [17]. 

Starzenie skóry postępuje w różny sposób i w różnym tempie. Niestety nasze otoczenie, 

środowisko nie pomaga w utrzymaniu jej w dobrym stanie. Często miejsce pracy ma również 

wpływ na skórę. Czynnikami takimi jest klimatyzacja, ogrzewanie pomieszczeń, w których 
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przebywamy na co dzień. Duża ilość przetworzonego jedzenia, stres, pośpiech to kolejne 

czynniki, które negatywnie wpływają na stan naszej skóry [21]. 

Menopauza pojawia się około 50-go roku życia. Wiąże się to między innymi                              

z osłabieniem stanu skóry. W trakcie przekwitania skóra traci aż ⅓ kolagenu, a wraz z nim 

elastyczność, sprężystość i blask [27].  

W przeprowadzonych badaniach tylko 4% ankietowanych kobiet oceniło stan swojej 

skóry jako bardzo dobry, lecz nikt też nie wybrał odpowiedzi sugerującej o bardzo złej kondycji 

skóry. Jako „przeciętną” oceniło swój stan skóry większość ankietowanych. Jednocześnie aż 50% 

kobiet „czasami” używa kosmetyków do pielęgnacji, co jest niedopuszczalną sytuacją ze 

względu na podstawowe zasady pielęgnacji skóry. Skóra bowiem wymaga codziennej 

pielęgnacji, nawilżenia, oczyszczenia.  

Biorąc pod uwagę, że połowa respondentek tylko czasami korzysta z kosmetyków, do 

których zaliczono kosmetyki kolorowe do makijażu, ale również produkty do higieny                         

i pielęgnacji skóry typu żel pod prysznic, krem do twarzy, balsam jest to tym bardziej 

niepokojące. W większości kobiety, które zaznaczyły odpowiedź „czasami” przy pytaniu „jakich 

kosmetyków używa” wybierały krem oraz żel pod prysznic.  

Skóra dojrzała nie potrafi w pełni bronić się przed szkodliwymi czynnikami słońca oraz 

środowiska. W bardzo dużym stopniu również dieta wpływa na stan skóry, co widać po jej 

kondycji i ewentualnych zmianach [27].  

Ponad połowa ankietowanych (52%) uważała, że picie wody nie ma wpływu na stan ich 

skóry, ale również ponad połowa (66%) uważała, że dieta i tryb życia są istotnym elementem 

dbania o skórę. Analizując te wyniki można stwierdzić, iż kobiety po 50-tym roku życia mają 

niedostateczną wiedzę na temat dbania o skórę. Często kierują się informacjami, które może                     

i mogą być dobre dla cery młodej, zdrowej i bez zmian, lecz skórę dojrzała mogą tylko 

podrażnić, osłabić.  

Gimnastyka twarzy bardzo korzystnie wpływa na jej stan. Masaż twarzy jest można 

wykonywać w domu podczas nakładania kremu rano i wieczorem. Dodatkowo dzięki tej 

czynności kosmetyk lepiej się wchłonie i jego działanie będzie lepsze. Nie konieczne jest 

korzystanie w tym celu z usług kosmetologa czy kosmetyczki [21]. 
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Aż połowa ankietowanych (50%) nie wykonuje masażu twarzy podczas nakładania 

kremu, tylko 6% wykonuje tę czynność codziennie, a 44% czasami. Jeżeli chodzi o masowanie 

ciała przy nakładaniu kosmetyku, to 88% respondentek nie wykonuje tej czynności. 

Maseczki kosmetyczne to najprostsza i najmniej inwazyjna forma pielęgnacji skóry. 

Można je wykonywać w domu lub też wybrać się na taki zabieg do salonu. W salonie maseczki 

powinny mieć dobry skład i być dobrane odpowiednio do rodzaju cery [18]. 

Niestety tylko 18% ankietowanych kobiet w swojej domowej pielęgnacji używa 

maseczek do twarzy. Jeżeli chodzi o korzystanie z usług kosmetologa prawie połowa (46%) nie 

korzysta, 36% ankietowanych korzysta kilka razy w roku, a 18% przynajmniej raz w miesiącu. 

Maseczki wśród zabiegów wybieranych przez respondentki, z których korzystają w salonach to 

tylko 8%.  

Usuwanie martwego naskórka jest kolejną czynnością bez której skóra dojrzała będzie                      

w gorszej kondycji. Skóra dojrzała jest bardzo delikatna, a dodatkowe pocieranie jej drobinkami 

zawartymi w peelingu ziarnistym może spowodować podrażnienia i uszkodzenia skóry. Peeling 

ziarnisty jest powszechnie dostępny lecz nieodpowiedni dla cery dojrzałej. Najlepszym 

peelingiem będzie peeling enzymatyczny. Usuwa on martwy naskórek poprzez jego 

rozpuszczenie, a nie pocieranie, co nie powoduje podrażnień [20]. 

Z badań wynika, że większość ankietowanych nie wiedziała, jaki peeling jest najlepszy 

dla cery dojrzałej. Tylko 12% uważała, że peeling enzymatyczny jest najlepszy, ponad połowa 

(54%) uznała, że nie wie, a reszta podała błędne odpowiedzi. Jeżeli chodzi o korzystanie                        

z peelingów przez respondentki to z peelingu do twarzy korzysta 14%, a peelingu do ciała 12%.  

Przez to, że skóra dojrzała ma zaburzone funkcje ochronne promieniowanie ma na nią 

destrukcyjne działanie. Krem na dzień powinien mieć filtr UVB i UVA przynajmniej z faktorem 

15 SPF [19]. 

Większość respondentek (58%) nie korzysta z kremów z filtrem, a 14% używa go 

czasami. Również można powiązać to z pytaniem o zmianę pielęgnacji skóry wraz ze zmianą 

pory roku. Kremu z filtrem powinno używać się przez cały rok, lecz to w letnim okresie nasza 

skóra jest częściej narażona na niekorzystne działanie promieniowania. Ponad połowa 

respondentek (58%) nie zmienia swojej pielęgnacji wraz ze zmianą pory roku.  
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WNIOSKI 

Po przeanalizowaniu wyników badań sformułowano następujące wnioski: 

1. Kobiety w wieku 50+ nie mają dostatecznej wiedzy na temat pielęgnacji skóry. 

2. Respondentki w większości uważają, że najlepszą metodą oczyszczania skóry jest 

stosowanie wody lub wody z mydłem.  

3. Według ankietowanych (50%) picie wody nie jest istotnym i ważnym elementem, który 

ma wpływ na stan skóry.  

4. Tylko 12% respondentek wiedziało, jaki peeling jest odpowiedni dla cery dojrzałej, a aż 

54% odpowiedziało, że nie zna odpowiedzi na to pytanie.  

5. 58% ankietowanych kobiet nie używa kremów z filtrem, które są niezmiernie ważne                

w pielęgnacji cery dojrzałej. 

6. Kobiety (74%) zwracają uwagę przede wszystkim na pielęgnację twarzy, a nie na 

pielęgnację całego ciała.  
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WSTĘP 

Typy skóry u mężczyzn i ich charakterystyka   

 Skóra mężczyzn posiada pewne różnice w porównaniu do skóry damskiej, co 

spowodowane jest różnymi czynnikami hormonalnymi. Skóra męska ma większe skłonności do 

zmian trądzikowych oraz jest bardziej tłusta. Naskórek, jak i warstwa rogowa są mocniejsze                     

i grubsze. W skórze męskiej jest mniej włókien elastycznych,a więcej mięśni gładkich. Z powodu 

mniejszej ilości włókien elastycznych zmarszczki u mężczyzn są większe niż u kobiet. Pomimo 

tych różnic pielęgnacja takiej skóry nie różni się w zasadzie niczym od pielęgnacji skóry kobiet.  

Mężczyźni powinni jednak zwrócić większą uwagę na produkty stosowane po goleniu, 

gdyż jest to duże obciążenie dla skóry, która wymaga później intensywnej pielęgnacji [1].  

 

Skóra normalna   

 Skóra normalna jest uważana jako idealny rodzaj skóry, jednak jest jednym z najrzadziej 

występującym typem skóry [2]. Charakteryzuje się tym, że jest elastyczna, miękka, napięta                     

i gładka oraz dobrze ukrwiona. Ten typ skóry praktycznie nie ma widocznych porów oraz nie 

posiada zmarszczek. Poziom wydzielanego sebum utrzymuje się w normie [3]. Skóra normalna 

występuje u osób młodych i jest bardzo dobrze chroniona przez płaszcz hydrolipidowy, dzięki 

czemu jest mniej narażona na wpływ środowiska. Ten typ skóry posiada optymalny poziom 

nawilżenia, dzięki czemu nie jest ani za sucha, ani za tłusta [4].  

 

Skóra sucha   

 Ten typ skóry posiada niski poziom zawartości wody w naskórku [5]. Praca gruczołów 

łojowych jest upośledzona, przez co cera jest sucha. Skóra sucha jest matowa, zszarzała, cienka 

oraz szorstka, nie posiada rozszerzonych porów, nie ma tendencji do powstawania zaskórników, 
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ma tendencje do szybszego powstawania zmarszczek, jest szybciej podatna na uszkodzenia 

spowodowane czynnikami atmosferycznymi oraz jest bardziej narażona na liczne urazy                 

i podrażnienia [6]. Osoby z tym typem skóry mogą skarżyć się na uczucie ściągnięcia, świąd oraz 

mrowienia [5].  

 

Skóra tłusta   

 Ten typ skóry jest wrodzony lub dziedziczny, charakteryzuje się nadmierną pracą 

gruczołów łojowych na twarzy oraz w środkowej części klatki piersiowej oraz pleców. 

Występuje najczęściej u osób młodych, choć coraz częściej jest spotykana u osób dorosłych. 

Skóra tłusta jest szarożółta, świecąca, gruba, z licznymi zaskórnikami i porami, bardzo często na 

skórze tłustej towarzyszą zmiany trądzikowe [7]. 

 

Skóra mieszania   

 Ten rodzaj skóry jest połączeniem cech skóry tłustej w środkowych partiach twarzy(tzw. 

strefie T) oraz suchej na jej bokach [8, 9]. 

 

CEL PRACY 

Celem pracy była:   

1. Ocena poziomu wiedzy mężczyzn na temat zasad pielęgnacji skóry.  

2. Zbadanie, czy mężczyźni potrafią określić, jaki rodzaj cery posiadają. 

3. Zbadanie, czy mężczyźni prawidłowo dbają o swoją skórę. 

 

MATERIAŁ I METODY 

Badania zostały przeprowadzone wśród znajomych, przyjaciół, rodziny i wzięło w nich 

udział 50 mężczyzn w wieku od 18 do 25 lat. Badania przeprowadzono w terminie od 01.01.2020 

do 31.01.2020r. 

W niniejszej pracy została wykorzystana metoda sondażu diagnostycznego                             

z wykorzystaniem ankiety własnego autorstwa, którą opracowano na podstawie wcześniej 

przeanalizowanej literatury, jak i własnych spostrzeżeń. 

Ankieta składała się z 28 pytań, które były podzielone na dwie części. 
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Część pierwsza (pytania ankietowe) - składała się z 22 pytań w formie zamkniętej                      

z możliwością jednokrotnego wyboru oraz 1 pytania otwartego. 

Pytania te zostały tak sformułowane, aby móc ocenić poziom wiedzy mężczyzn na temat 

pielęgnacji skóry, sprawdzenia czy mężczyźni prawidłowo dbają o swoją skórę oraz czy potrafią 

określić, jaki rodzaj cery posiadają.  

Część druga (pytania metryczkowe) – to 5 pytań, na podstawie których otrzymano 

informację na temat: wieku, miejsca zamieszkania, stanu cywilnego, wykształcenia oraz źródła 

utrzymania.  

Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Senackiej Komisji ds. Etyki Badań 

Naukowych. 

 

WYNIKI  

Przedstawienie grupy badawczej  

 Grupę badawczą stanowiło 50 mężczyzn, których podzielono na 4 grupy wiekowe.                  

Z badań wynika, że największa grupa badanych było w wieku 18-19 lat (39%), pozostałe wyniki 

widnieją na Rycinie 1.   

32%

22%

26%

20%

18-19

20-21

22-23

24-25

 

Rycina 1. Wiek grupy badawczej 

  

Największą grupę stanowiły osoby posiadające wykształcenie średnie (46%), zaś 

najmniejszą osoby posiadające wykształcenie wyższe (6%). W badaniach nie uczestniczył nikt              

z wykształceniem podstawowym (Rycina 2). 
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32%

16%

46%

6%

GIMNAZJALNE

ZASADNICZE ZAWODOWE

ŚREDNIE 

WYŻSZE

 

Rycina 2. Wykształcenie 

   

Z ankiet wynika, że największa liczba badanych uczęszcza do szkoły (50%), 38% 

badanych pracuje fizycznie, zaś reszta wykonuje pracę biurową (12%). Żaden z ankietowanych 

nie był bezrobotny (Rycina 3). 

50%

38%

12%

UCZĘ SIĘ

PRACUJE FIZYCZNIE

PRACA BIUROWA

 

Rycina 3. Źródło utrzymania 

 

Respondenci mieszkają zarówno na wsi (42%), w małych (42%), jak i w dużych miastach 

(16%) - Rycina 4. 
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Rycina 4. Miejsce zamieszkania 

 

Największą część badanych stanowili kawalerowie (96%), natomiast rozwodnicy i osoby 

w związku małżeńskim stanowili po 2% (Rycina 5). 

96%

2% 2%

KAWALER

ŻONATY 

ROZWODNIK

 

Rycina 5. Stan cywilny 
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Szczegółowa analiza badań    

W badaniach uczestniczyły osoby posiadające różne rodzaje skóry. Z analizy badań 

wynika, że respondenci posiadający skórę normalną stanowili ich największą część (32%), 

natomiast skórę mieszaną posiadało 26% badanych, tłustą -22%, suchą -14%, a 6% badanych nie 

było w stanie określić, jaki rodzaj skóry posiadają (Rycina 6). 

14%

22%

26%

32%

6%

SUCHA

TŁUSTA

MIESZANA

NORMALNA

NIE WIEM

 

Rycina 6. Rodzaj skóry 

 

52% badanych twierdziło, że miało problemy ze swoją skórą, natomiast 48% stwierdziło, 

że nigdy nie miało problemów skórnych (Rycina 7). 

52%

48%

TAK

NIE

 

Rycina 7. Problemy skórne 
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Najczęstszymi problemami, z którymi borykali się ankietowani były zaskórniki (48,3%) 

oraz grudki i krostki (37,9%). Pozostałe wyniki przedstawia Rycina 8. 

 

Rycina 8. Rodzaj problemów skórnych 

  

 

76% ankietowanych nie zasięgnęła pomocy specjalisty dermatologa w związku ze swoimi 

problemami skórnymi, 12% sporadycznie konsultuje się ze specjalistą, zaś pozostałe 12% nie 

korzysta z porad specjalisty (Rycina 9). 
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12%

76%

12%

TAK

NIE

CZASAMI

 

Rycina 9. Pomoc specjalisty dermatologa 

   

 Z przeprowadzonych badań wynika, że 92% respondentów dba o swoją skórę codziennie, 

natomiast 8% badanych nie przywiązuje uwagi do codziennej pielęgnacji. 

Zdecydowana większość badanych (90%) twierdziła, że używa produktów 

przystosowanych do rodzaju skóry, który posiada (Rycina 10).   
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Rycina 10. Dobór kosmetyku do rodzaju skóry 

 

Większa połowa ankietowanych (58%) odpowiedziała, że do oczyszczania swojej skóry 

twarzy używa żelu myjącego, 14% ankietowanych stosuje tonik, 12% mydło, 8% mleczko 

kosmetyczne, 8% tylko wodę, natomiast nikt nie używa płynu micelarnego (Rycina 11). 

 

 

Rycina 11. Produkt oczyszczający do twarzy 
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  Najczęściej stosowanym produktem do oczyszczania ciała jest żel myjący (82%). 

Pozostałe wyniki zostały przedstawione na Rycina 12. 

 

  

Rycina 1. Produkt do oczyszczania ciała 

 

    

Większa połowa ankietowanych (60%) odpowiedziała, że nie korzysta z produktów do 

nawilżania całego ciała, 24% respondentów czasami stosuje produkty do ciała, zaś jedynie 16% 

ankietowanych stosuje kosmetyki nawilżające typu balsamy/kremy do ciała (Rycina 13). 

 

Rycina 2. Korzystanie z kosmetyków nawilżających do ciała 
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Z przeprowadzonych badań wynika, że 74% respondentów do pielęgnacji swojej skóry 

twarzy stosuje krem o działaniu nawilżającym. Pozostałe wyniki zostały przedstawione na 

Rycina 14. 

 

Rycina 3. Rodzaj kremu do twarzy 

 

 

52% ankietowanych odpowiedziało, że stosuje krem do twarzy raz dziennie, 24% kilka 

razy w tygodniu, 16% rano i wieczorem. Pozostała część (8%) nie stosuje kremu do twarzy 

(Rycina 15). 

 

Rycina 4. Częstotliwość stosowania kremu do twarzy 
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Z analizy badań wynika, że 36% badanych dodatkowo stosuje peeling, 34% maseczki, 2% 

punktowe preparaty na naczynka i niedoskonałości. 36% nie stosuje żadnych dodatkowych 

produktów kosmetycznych. Nikt z ankietowanych nie stosuje serum do twarzy (Rycina 16). 

 

 

Rycina 16. Dodatkowe produkty pielęgnacyjne 

   

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że 90% ankietowanych goli zarost na twarzy,                

a pozostałe 10% nie goli się. 72% ankietowanych do golenia zarostu na twarzy używa maszynki 

jednorazowej, 18% maszynki elektrycznej, pozostałe 10% się nie goli. 

Do pielęgnacji skóry po goleniu 18% ankietowanych stosuje krem po goleniu, 14% 

balsamu łagodzącego, 6% chłodzącego balsamu, 4% wody po goleniu. Największa liczba 

ankietowanych (58%) nie stosuje żadnego produktu do pielęgnacji skóry po goleniu                     

(Rycina 17). 
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Rycina 17. Produkt pielęgnacyjny po goleniu 

 

 Podczas wyboru kosmetyku największa liczba respondentów kieruje się ceną (42%), 

pozostałe wyniki zostały przedstawione na Rycina 18. 

 

  

Rycina 18. Cecha produktu, dzięki której respondenci decydują się na jego kupno 

  

Z przeprowadzonych badań wynika, że 80% ankietowanych nigdy nie korzystało z 

zabiegów dostępnych w salonach kosmetycznych, 18% korzysta z usług kilka razy w roku, 2% 

częściej niż raz w miesiącu (Rycina 19). 
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Rycina 19. Wizyty w salonie kosmetycznym 

  

Najczęściej wybieranym zabiegiem w salonie kosmetycznym była regulacja brwi (50%).  

Pozostałe wyniki zostały przedstawione na Rycina 20. 

 

Rycina 5. Zabiegi w salonie kosmetycznym 

  

67% ankietowanych uważa poziom swojej wiedzy na temat pielęgnacji skóry za dobry, 

19% - za bardzo dobry, 13% - słaby, pozostałe 1% nie ma wiedzy na ten temat. 
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Najczęstszym źródłem, dzięki któremu ankietowani pogłębiają swoją wiedzę na temat 

pielęgnacji skóry jest Internet (74%). Pozostałe wyniki znajdują się na Rycina 21. 

 

Rycina 6.  Źródła pozyskiwania informacji na temat pielęgnacji skóry  

 

DYSKUSJA   

Skóra człowieka jest jednym z największych narządów, jej powierzchnia może osiągnąć 

nawet 2m
2
. Pełni ona wiele ważnych funkcji fizjologicznych między innymi: pełni funkcję 

ochronną narządów wewnętrznych przed szkodliwym dzianiem czynników zewnętrznych, bierze 

udział w regulacji cieplnej, odpowiada za magazynowanie wody, tłuszczów i witaminy D3, 

usuwa produkty przemiany materii przez gruczoły potowe [10]. Skóra jest zbudowana z trzech 

warstw: naskórka (składa się on z warstwy podstawnej, kolczystej, ziarnistej, jasnej, rogowej), 

skóry właściwej i tkanki podskórnej [8].   

Na atrakcyjność i wygląd danej osoby duże znaczenie wywiera typ i stan skóry, na który 

ma wpływ wiele czynników: wiek, geny, hormony, środowisko, dieta, dym tytoniowy czy 

odpowiednio dobrana pielęgnacja do danego typu skóry [1]. 

Kobiety z reguły bardziej przywiązują uwagę do pielęgnacji i wyglądu skóry. Jak jest                 

w przypadku mężczyzn?   

 Większość badanych mężczyzn (54%) twierdziło, że wygląd zewnętrzny jest dla nich  

raczej ważny, 44% uważa ze wygląd zewnętrzny jest dla nich bardzo ważny. Większość 

respondentów twierdzi że używa produktów przystosowanych do ich rodzaju skóry. Ankietowani 

twierdzili również, że palenie tytoniu i dieta mogą mieć znaczny wpływ na wygląd skóry.  

Na rodzaj skóry może wpływać wiele czynników takich jak: płeć, styl życia, 

dziedziczność czy stan zdrowia. Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje skóry: normalna, 
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mieszana, sucha i tłusta [8]. Skóra męska cechuje się tym, że w większości przypadków jest ona 

tłusta ze skłonnościami do występowania zmian trądzikowych [1]. 

W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że 22% mężczyzn posiada skórę tłustą, 

26% - skórę mieszaną, 32% - skórę normalną, 14% - suchą, zaś 6% ankietowanych nie potrafiło 

określić, jaki typ skóry posiada. Natomiast na pytanie o problemy skórne aż 48,3% 

ankietowanych twierdziło, że boryka się z zaskórnikami, a 37,9% posiada grudki i krostki.   

Erika Fink twierdzi, że mężczyźni do pielęgnacji swojej skóry powinni stosować produkty 

nawilżające o małej zawartości tłuszczu [1].  

Z przeprowadzonych badań wynika, że 74% badanych mężczyzn do pielęgnacji skóry 

stosuje krem o działaniu nawilżającym. 

Golenie twarzy powoduje wiele uszkodzeń skóry, dlatego bardzo istotna jest 

odpowiednia, intensywna pielęgnacja po każdym goleniu [1].  

Badania własne wykazały, że 90% ankietowanych goli zarost na twarzy i w tym celu 

używa maszynki jednorazowej (72%) bądź elektrycznej (18%). Większość ankietowanych (58%) 

nie stosuje żadnego produktu pielęgnacyjnego po goleniu.   

Jednym z zabiegów dostępnych w gabinecie kosmetycznych, który korzystnie działa na 

wiele typów skóry jest kawitacja, która wykorzystuje podciśnienie, które powstaje w trakcie 

rozchodzenia się fali ultradźwiękowej [6]. Wskazaniem do wykorzystania tego zabiegu są: 

wągry, rozszerzone pory, sucha skóra, nadmierne przetłuszczanie się skóry oraz przebarwienia 

[11].  

Z przeprowadzonych badań wynika, że 80% badanych nigdy nie korzystało z usług 

dostępnych w gabinecie kosmetycznym pomimo, że aż 52% respondentów ma kłopoty skórne 

takie jak: zaskórniki (48,3%), gródki i krostki (37,9%), suchość skóry (27,6%), przetłuszczanie 

się skóry (3,4%).   

Dobre oczyszczenie powierzchni skóry jest warunkiem do prawidłowego działania 

produktów pielęgnacyjnych. Przy użyciu tylko wody nie pozbędziemy się złuszczonej skóry, 

tłustego brudu, czy pozostałości po tłustych produktach kosmetycznych. Na rynku istnieje wiele 

różnych produktów do oczyszczania skóry które należy dobrać do stanu skóry oraz efektu jaki 

chcemy uzyskać [1].  
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W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że 58% badanych do oczyszczania skóry 

twarzy stosuje żel myjący, natomiast do mycia ciała zdecydowana większość (82%) 

respondentów stosuje żel myjący.  

Produkty do pielęgnacji skóry są dobierane indywidualnie w zależności od potrzeb naszej 

skóry. W zależności od ich przeznaczenia występują w formie kremu, mleczka, maści lub 

logionu [1].  

Badania własne wykazały, że 74% respondentów stosuje krem nawilżający na twarz, 

natomiast jedynie 16% respondentów stosuje produkt nawilżający do ciała. 

Na atrakcyjność danej osoby dużo wywiera kondycja, wygląd i stan skóry. Kosmetyka 

dąży do stanu optymalnego dla skóry która wykazuje cechy skóry normalnej [1].  

 

WNIOSKI  

W toku przeprowadzonych badań wysunięto następujące wnioski: 

1. Świadomość mężczyzn i ich wiedza na temat zasad pielęgnacji skóry jest dobra.   

2. Zdecydowana większość respondentów (94%) potrafiło określić jaki typ skóry 

posiada. 

3. W większości mężczyźni przestrzegają podstawowych zasad pielęgnacji skóry. 

Stosują produkty oczyszczające i nawilżające do skóry twarzy i ciała.  

4. Większość mężczyzn uważa, że palenie papierosów (94%), jak i odpowiednia dieta 

(100%) wpływa na wygląd skóry.  

5. Mężczyźni bardzo rzadko korzystają z produktów pielęgnacyjnych do ciała. 
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