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Szanowni Państwo 

 

  10 stycznia 2023 roku  odbyła się debata pt. “Wyzwania na rok 2023 w polskiej 

medycynie”, podczas której eksperci z takich dziedzin, jak kardiologia, onkologia, 

diabetologia, neurologia i podstawowa opieka zdrowotna, wskazali kierunki rozwoju, w 

których powinna zmierzać polska medycyna.  

W ramach debaty zastanawiali się, z jakimi wyzwaniami będą musieli się mierzyć 

lekarze i pacjenci w 2023 roku?  Czy i jakie będą  propozycje systemowych rozwiązań na 

zmniejszenie tzw. długu pandemicznego w wybranych obszarach medycyny?  

Eksperci zgodnie stwierdzili, że w polskiej ochronie zdrowia potrzebny jest 

zrównoważony system, działający zgodnie z zasadami evidence based medicine i evidence 

based management. Systemu, który powinien mieć jasno zdefiniowane cele oraz bazować na 

dobrej profilaktyce i  redukcji szkód. Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka podkreśliła, że  

„Zmiany w systemie opieki zdrowotnej idą w kierunku opieki skoordynowanej, 

kompleksowej, zorientowanej na pacjenta, której fundamentem ma być jakość rozumiana jako 

skuteczność kliniczna, efektywność ekonomiczna, ale też sprawność procesowa, która 

poprawi doświadczenia pacjenta z korzystania z polskiego systemu opieki zdrowotnej”,  a dr 

hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, „największym wyzwaniem będzie odwrócenie piramidy 

świadczeń, gdzie podstawę piramidy do tej pory stanowiła opieka podstawowa (POZ)”.   

Generalnie uznano, że rok 2023 ma być kontynuacją zmian zapoczątkowanych w roku  

2022, kiedy to  w medycynie rodzinnej zaczęto wdrażać  model opieki koordynowanej. Ma to 

być także rok nasilenia  prac nad kompetencjami zdrowotnymi pacjentów, aby zrozumieli i w 

pełni wykorzystali możliwości, jakie stwarza im zmiana w podstawowej opiece zdrowotnej.   

W roku 2022 priorytetem były m.in. potrzeby zdrowotne pacjentów z chorobami 

populacyjnymi, stąd zmiany w kardiologii i diabetologii, a w roku  2023 ma być  dalsza 

poprawa standardów leczenia w tych obszarach - nie tylko dobra organizacja systemu 

ochrony zdrowia, ale także dostęp do nowoczesnych terapii.  

Ważnym wskazanym elementem ma być też profilaktyka zdrowotna, bowiem w tej 

kwestii jest wiele do nadrobienia, zwłaszcza w dziedzinie kardiologii. Polska niestety nadal 

jest krajem wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego i w dalszym ciągu w choroby układu 

krążenia są główną przyczyną zgonów.   W tym celu został uruchomiony 10-letni Narodowy 

Program Chorób Układu Krążenia, obejmujący także Krajową Sieć Kardiologiczną, objęty 

finansowaniem w wysokości 3 mld zł.  

Kolejne wyzwanie to koordynacja opieki onkologicznej i stworzenie w ramach 

Krajowej Sieci Onkologicznej centrów kompetencji dla poszczególnych nowotworów.   

Z kolei Monika Adamczyk-Sowa podkreśliła, aby pamiętać, że „że same technologie 

są niezwykle istotne i staramy się za nimi nadążać, ale to tak naprawdę ludzie, personel, są 

tym niezbędnym elementem, który jest w stanie zapewnić pacjentowi opiekę wysoce 

specjalistyczną”. (Źródło informacji: PAP MediaRoom) 

 

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Terlikowski,  

Prof. dr hab. n. med. Bożena Dobrzycka,                        

Dr hab. n. o zdr. Cecylia Regina Łukaszuk, 

 Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak,  
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Problemy psychofizyczne pacjenta po zabiegu resekcji tarczycy  

 

Karolina Kiarszys1,  Krystyna Kowalczuk2 

  

1. Absolwentka  Wydziału Nauk o Zdrowiu Studia I stopnia kierunku Pielęgniarstwo, 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w  Białymstoku 

2. Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 

Medyczny w Białymstoku 

 

 

WPROWADZENIE  

 

Resekcja tarczycy jest najczęściej wykonywanym zabiegiem chirurgicznym w chirurgii 

endokrynologicznej. Zabieg ten jest obarczony dużym ryzykiem wystąpienia wielu powikłań 

pooperacyjnych, dlatego też bardzo ważną rolę w postępowaniu po zabiegu odgrywa 

pielęgniarka. Kluczowym  elementem do pojawienia się pozytywnych efektów operacji jest 

również stosowanie diety w życiu codziennym [1,2,3,4].  

Okres pooperacyjny jest niezwykle niebezpiecznym i trudnym dla zdrowia  i życia 

pacjenta. Zabiegi chirurgiczne niosą za sobą niebezpieczeństwo pojawienia się wielu powikłań 

pooperacyjnych. Powikłania te mogą być trwałe lub przemijające [5,6].  Na podstawie literatury 

powikłania operacyjne można podzielić także na wczesne i późne [7,8]. 

 

POWIKŁANIA WCZESNE  

              

Powikłania wczesne to [7,8]:  

• krwawienia rany pooperacyjnej,  

• niedowład bądź porażenie fałdu krtaniowego,  

• uszkodzenie nerwu krtaniowego,  

• zakażenie rany pooperacyjnej. 

        Krwawienie pooperacyjne występuje zazwyczaj bezpośrednio lub kilka godzin po 

zabiegu.  Na ogół utrata krwi nie jest duża, jednak zbierający się w ranie krwiak doprowadza 

do ucisku żył szyjnych  lub ucisku dróg oddechowych, jeżeli krwiak osiągnie 200 ml może 

doprowadzić do całkowitej niedrożności. Jest to bezpośrednie zagrożenie życia, które prowadzi 
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do śmierci pacjenta. W przypadku wystąpienia krwawienia ponownie otwiera się ranę 

operacyjną i usuwa krwiak. Zaopatruje się krwawiące miejsca, umieszcza się dreny i zamyka 

ranę [9,10]. 

         Następnym powikłaniem jest niedowład lub porażenie fałdu krtaniowego. Jest on 

wynikiem zaburzeń przewodnictwa w nerwie krtaniowym wstecznym i może być trwały lub 

czasowy. Trwały powstaje w wyniku przecięcia nerwów podczas operacji i ukazuje się w 

trakcie usuwania rurki intubacyjnej. Zaś uszkodzenie czasowe powstaje  w wyniku powstania 

zrostów oraz obrzęku otaczających tkanek. Może pojawić się do 24. godzin po zabiegu, jednak 

najczęściej występuje po 2.-3. dniach po operacji. W leczeniu porażenia bardzo ważne jest 

wczesne włączenie rehabilitacji głosu [10,11]. 

          Powikłaniem po zabiegu jest również uszkodzenie nerwu krtaniowego, który objawia 

się dusznością wysiłkową lub spoczynkową, chrypką lub bezgłosem. Duszność spoczynkowa 

może przeistoczyć się w ostrą duszność wdechową wymagającą założenia rurki 

tracheotomijnej. W leczeniu podaje się leki przeciwzapalne, prowadzi się rehabilitację 

foniatryczną i fizykoterapię. W przypadku braku efektów po 6.-12. miesiącach stosuje się 

leczenie inwazyjne, np. plastykę krtani [10,11]. 

         Jednym z częstych powikłań po zabiegach chirurgicznych jest zakażenie rany 

pooperacyjnej. Stopień zakażenie jest zależny od czystości rany, pola operacyjnego i od rodzaju 

zabiegu. Aby tego uniknąć istotne jest wykonanie przed zabiegiem czynności higienicznych, 

czyli oczyszczenia całego ciała z użyciem preparatów antyseptycznych w dniu poprzedzającym 

zabieg oraz w dniu operacji, zmiany bielizny pościelowej i osobistej, dezynfekcji jamy ustnej i 

usunięciu owłosienia z okolic miejsca operowanego [10,11].  

      Profilaktyka okołooperacyjna polega na przygotowaniu sali operacyjnej oraz na higienie 

personelu, do której zalicza się chirurgiczne mycie rąk i dezynfekcja skóry chorego oraz na 

zachowaniu sterylności używanego sprzętu medycznego. W postępowaniu po zabiegu należy 

kontrolować proces gojenia rany oraz obserwować objawy niepożądane, zastosować 

samoprzylepne folie na ranę, oczyszczać miejsce założenia szwów oraz systematycznie 

zmieniać opatrunek zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki [10,11]. 

 

POWIKŁANIA PÓŹNE 

 

Powikłanie późne, to niedoczynność przytarczyc [10,11], spowodowana  

niedokrwieniem przytarczyc poprzez podwiązanie tętnic tarczowych. U znacznej liczby osób 
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operowanych niedoczynność ma charakter przemijający i utrzymuje się zazwyczaj od 2. do 4. 

tygodni, jednak może trwać nawet do dwóch lat.  W niedoczynności tej występuję hipokalcemia 

objawowa lub bezobjawowa. W hipokalcemii objawowej występują łagodne objawy tężyczki. 

W leczeniu stosuje się węglan wapnia i pochodne witaminy D. Kurację prowadzi się pod stałym 

nadzorem stężenia wapnia, dobowego wydalania wapnia z moczem oraz stężenia fosforanów 

w surowicy. Leczenie powinno rozpocząć się jak najszybciej, najlepiej jeszcze przed 

pojawieniem się objawów. Z tego powodu często po 24. godzinach po zabiegu zalecane jest 

oznaczenie stężenia wapnia lub też zaraz po usunięciu obu płatów tarczycy  śródoperacyjne 

oznaczenie stężenia PTH (parathormonu). 

Pooperacyjna niedoczynność przytarczyc jest o wiele częstszym powikłaniem  niż 

porażenie fałdów głosowych [7,8,9]. 

Pielęgniarka pełni istotną rolę w edukacji i opiece po zabiegu resekcji tarczycy, w 

zależności od stanu zdrowia pacjenta wprowadza stosowane procedury. Celem pielęgniarki jest 

pomoc pacjentowi w szybkiej rekonwalescencji. Wszelkie podjęte działania mają na celu 

poprawę stanu psychicznego i fizycznego oraz wyedukowanie go w kwestii zdrowych 

nawyków w życiu codziennym i samoopieki w domu [5,6,7]. 

 

CEL PRACY  

 

Celem pracy było: 

• Rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta. 

• Opracowanie planu indywidualnej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po zabiegu 

resekcji tarczycy. 

 

MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

 

Badaniem została objęta 28. letnia pacjentka  A.W., przyjęta do szpitala w trybie pilnym 

z rozpoznaniem wola guzowatego, nietoksycznego, zamostkowego. Celem hospitalizacji było 

przeprowadzenie zabiegu resekcji tarczycy. Chora przebywała w ,,OLMEDICA’’ sp. z.o.o.                    

w Olecku w terminie  05.10.2019 roku. 

Materiał do badań został zebrany na podstawie wywiadu, analizy dokumentacji 

medycznej (historii choroby pacjenta, karty gorączkowej, indywidualnej karty zleceń 

lekarskich), wyników badań laboratoryjnych oraz pomiarów bezpośrednich i pośrednich.                       
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W celu sformułowania diagnozy i ustalenia indywidualnego planu postępowania 

pielęgniarskiego została wykorzystana metoda procesu pielęgnowania. 

 

WYNIKI  

 

Opis przypadku 

28-letnia pacjentka A.W. została przyjęta do szpitala ,,OLMEDICA’’ sp. z.o.o.                           

w Olecku, w dniu 05.10.2019 r. z powodu wola guzowatego, nietoksycznego, zamostkowego 

w celu wykonania zabiegu resekcji tarczycy metodą strumektomii subtotalnej w trybie pilnym. 

Pacjentka mieszka z mężem i dwójką dzieci w trzypokojowym mieszkaniu na 1. piętrze. 

Warunki socjalno-ekonomiczne dobre. Kobieta posiada wyższe wykształcenie, z zawodu jest 

pedagogiem, logopedą, dlatego dużo czasu spędza w pozycji siedzącej. Jest osobą mało 

aktywną fizycznie. 

Z przeprowadzonego wywiadu wynika, że pacjentka nigdy wcześniej nie miała 

problemów z tarczycą, jednak jest rodzinnie obciążona.  Mama pacjentki choruje na 

niedoczynność tarczycy, zaś tata na chorobę Hashimoto. 

Pacjentka alkohol spożywa sporadycznie, lecz wypala pół paczki papierosów dziennie. 

W dniu przeprowadzonej obserwacji pielęgniarskiej pacjentka była po 1. dobie po 

zabiegu resekcji tarczycy. Pacjentka ma założony drenaż ssący w celu zmniejszenia ryzyka 

powstania krwiaka w loży tarczycy. Opatrunek założony na ranie pooperacyjnej na szyi był 

nieprzesiąknięty i czysty. Kontakt z chorą jest logiczny. Bardzo dobrze orientuje się w miejscu 

i czasie pobytu w szpitalu. W trakcie przeprowadzonego wywiadu zaobserwowano osłabienie 

spowodowane podwyższoną temperaturą ciała (38,2 °C). 

Pacjentka zgłasza ból rany pooperacyjnej, na poziomie 7 punktów w skali VAS oraz 

trudności w podnoszeniu głowy spowodowane bólem na skutek przymusowej pozycji głowy w 

trakcie zabiegu. U pacjentki nad raną można zaobserwować krwiaka pooperacyjnego. 

Podczas przeprowadzonego wywiadu pacjentka odczuwała duże pragnienie. Zgłaszała 

również nudności i wymioty. Pacjentka ma założone wkłucie dożylne na prawym 

przedramieniu. 

Chora jest bardzo zaniepokojona swoim stanem zdrowia i obawia się wystąpienia 

powikłań po operacji.  Zgłaszała również problemy z zasypianiem i  nieregularnymi 

miesiączkami. Pacjentka nie posiada wiedzy na temat postępowania po resekcji tarczycy                          

w warunkach domowych, dotyczącego diety i aktywności fizycznej. 
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WYNIKI  - PLAN OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ WOBEC PACJENTA PO RESEKCJI  

TARCZYCY 

 

1. Diagnoza pielęgniarska:  Ból rany pooperacyjnej spowodowany przebytym zabiegiem 

operacyjnym 

Cel:  Zmniejszenie dolegliwości bólowych 

Plan interwencji pielęgniarskich: 

• Zapewnienie pacjentce wygodnej pozycji ułożeniowej. 

• Ocena stopnia natężenia bólu wg skali VAS. 

• Prowadzenie farmakoterapii na zlecenie lekarskie. 

• Obserwacja rany pooperacyjnej w kierunku cech zapalenia. 

• Prowadzenie pomiarów parametrów życiowych, tj. HR, RR, oddech i temperatura ciała, 

i udokumentowanie ich w karcie obserwacji pacjentki. 

• Zapewnienie pacjentce dogodnych warunków do odpoczynku. 

• Zapewnienie rozmowy i wsparcia pacjentce. 

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• Ułożono pacjentkę w pozycji półwysokiej. 

• Oceniono natężenie bólu w skali VAS (7 pkt.) 

• Na zlecenie lekarskie podano lek przeciwbólowy: 

- Metamizole Kabi 1g 2x1 i.v. 

• Obserwowano ranę pooperacyjną pod względem wystąpienia objawów zapalenia: bólu, 

obrzęku, zaczerwienienia, rozejścia się rany, gorączki, ropnia, czy krwawienia. 

• Prowadzono pomiary: HR, RR, oddech, temperatura ciała i udokumentowano pomiary 

parametrów życiowych pacjentek. 

- HR – 75-89 ud/min 

- RR – 126/85 mmHg, 129/84 mmHg, 125/85 mmHg 

- oddech - 16/20 o/min 

- T – 38,2 °C, 37,3 °C, 36,7 °C 

• Zapewniono pacjentce spokój i warunki do odpoczynku poprzez zmniejszenie natężenia 

światła i zamknięcie drzwi. 

• Prowadzono z pacjentką rozmowę, zapewniono jej wsparcie psychiczne. 
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Ocena: Dolegliwości bólowe znacznie ustąpiły (oceniono na 2 pkt. w skali VAS) 

 

2. Diagnoza pielęgniarska: Trudności w podnoszeniu głowy spowodowane bólem na 

skutek przymusowej pozycji głowy w trakcie zabiegu 

Cel : Nauczenie pacjentki zasad podnoszenia głowy 

Plan interwencji pielęgniarskich: 

• Ułożenie pacjentki w odpowiedniej pozycji. 

• Edukacja pacjentki na temat sposobu podtrzymywania głowy. 

• Farmakoterapia przeciwbólowa zgodna z kartą zleceń i kartą pooperacyjną. 

• Zapewnienie pacjentce konsultacji z fizjoterapeutą. 

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• Ułożono pacjentkę w pozycji wysokiej lub półwysokiej z opartą głową na poduszce, tak 

aby chory nadmiernie nie zginał szyi ani nie napinał mięśni szyi. 

• Wyedukowano pacjentkę o sposobie podtrzymywania głowy, np. podtrzymując głowę 

jedną dłonią na karku powoli podnosić się do pozycji siedzącej. 

• Podano lek przeciwbólowy: 

• - Paracetamol Kabi 1g 2x100 ml i.v. 

• Przypominano pacjentce o stosowaniu ćwiczeń rozluźniających spięte mięśnie po 

konsultacji z fizjoterapeutą. 

Ocena: Pacjentka bez problemu podnosi głowę 

 

3. Diagnoza pielęgniarska: Dyskomfort z powodu występujących  nudności i wymiotów   

po znieczuleniu ogólnym 

Cel: Zmniejszenie dyskomfortu pacjentki 

Plan interwencji pielęgniarskich: 

• Odpowiednie ułożenie pacjentki. 

• Prowadzenie farmakoterapii zgodnie ze zleceniami lekarskimi. 

• Zaopatrzenie pacjentki w odpowiedni sprzęt w razie wystąpienia wymiotów. 

• Obserwacja i ocena ilości i jakości wydalonej treści pokarmowej. 

• Zastosowanie restrykcyjnej diety. 

• Obserwacja napięcia skóry pod kątem odwodnienia. 

• Wykonanie toalety ciała i jamy ustnej po wymiotach. 

• Zmiana bielizny osobistej i pościelowej. 
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• Zapewnienie pacjentce komfortu i  prywatności. 

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• Ułożono pacjentkę w pozycji półwysokiej. 

• Pacjentce podano Metoklopramid  10 mg i.v., zgodnie z kartą zleceń. 

• Zapewniono pacjentce miskę nerkowatą, ligninę i preparat do płukania jamy ustnej. 

• Oceniono ilość i jakość treści wymiocin (zarzucanie śliny z domieszką żółci trzy razy 

w ilości 60 ml). 

• Wprowadzono u pacjentki restrykcyjną dietę: 

- konsystencja posiłków półpłynna lub płynna 

- ograniczenie ilości spożywanych posiłków 

• Kontrolowano napięcie skóry pacjentki (skóra elastyczna, napięta, bladoróżowa). 

• Zmieniono bieliznę pościelową i osobistą pacjentki. 

• Wykonano toaletę ciała przy użyciu preparatów myjących i toaletę jamy ustnej po 

wymiotach, wykorzystując płyn do płukania ust i szczoteczkę. 

• Zadbano o komfort i zachowanie prywatności pacjentki poprzez: 

- użycie zasłon i parawanów 

- zmianę bielizny pościelowej i osobistej 

- wietrzenie sali 

Ocena: Dolegliwości stopniowo ustąpiły 

 

4. Diagnoza pielęgniarska: Osłabienie pacjentki z powodu podwyższonej temperatury 

ciała (38,2 °C) 

Cel: Obniżenie temperatury ciała 

Plan interwencji pielęgniarskich: 

• Zastosowanie okładów chłodzących. 

• Nawodnienie pacjentki. 

• Założenia karty gorączkowej i regularna obserwacja pomiarów temperatury ciała. 

• Zapewnienie pacjentce pomocy w wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych. 

• Zapewnienie pacjentce komfortu i spokoju. 

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• Na kark pacjentki zastosowano zimne okłady. 

• Prowadzono nawodnienie. Podano pacjentce Plasmalyte 500 ml i.v. oraz 500 ml 0.9% 

NaCl i.v. 
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• Kontrolowano temperaturę ciała pacjentki co 2 godziny. 

- I pomiar 38,2 °C 

- II pomiar 37,3 °C 

- III pomiar  36,7 °C 

• Zapewniono pomoc w czynnościach higienicznych i pielęgnacyjnych: 

- umycie twarzy i ciała pacjentki 

• Zapewniono pacjentce komfort i spokój: 

- zmieniono bieliznę pościelową i osobistą 

- przewietrzono salę pacjentki 

Ocena: Obniżono temperaturę ciała pacjentki do 36,7 °C 

 

5. Diagnoza pielęgniarska: Możliwość wystąpienia chrypki z powodu obrzęku krtani lub 

uszkodzenia nerwu krtaniowego wstecznego 

Cel : Wczesne wykrycie uszkodzenia nerwu 

Plan interwencji pielęgniarskich: 

• Zapewnienie pacjentce konsultacji laryngologicznej. 

• Ocena barwy głosu poprzez zmotywowanie pacjentki do udzielenia odpowiedzi pełnym 

zdaniem. 

• Obserwacja oddechu pacjentki w kierunku wrażenia wciągania w czasie wdechu tkanek 

szyi  i chrapliwego oddechu. 

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• Przygotowano chorą do konsultacji lekarza laryngologa. 

• Prośba do pacjentki po wybudzeniu o głośne wypowiedzenie zdania w celu określenia 

barwy głosu i ponawianie tej prośby co godzinę. 

• Obserwowano oddech pacjentki, nie zaobserwowano wciągania tkanek szyi w czasie 

wdechu i chrapliwego oddechu. 

Ocena: Brak uszkodzenia nerwu krtaniowego wstecznego 

 

6. Diagnoza pielęgniarska: Niebezpieczeństwo pojawienia się powikłań ze strony układu 

oddechowego we wczesnym okresie pooperacyjnym 

Cel: Zredukowanie niebezpieczeństwa powikłań ze strony układu oddechowego 
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Plan interwencji pielęgniarskich: 

• Ułożenie pacjentki w odpowiedniej pozycji. 

• Obserwowanie podstawowych parametrów życiowych, tj. ciśnienie tętnicze, tętno, 

saturacja, temperatura ciała. 

• Wprowadzenie ćwiczeń oddechowych. 

• Kontrola ilości i jakości oddechów. 

• Nauka efektywnego kaszlu i bezpiecznego przemieszczania się ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na operowane miejsce. 

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• Ułożono pacjentkę w pozycji półwysokiej z wezgłowiem uniesionym o 30° 

• Kontrolowano parametry życiowe co 2 godziny: 

- RR – 126/85 mmHg, 129/84 mmHg, 125/85 mmHg 

- HR – 75-89 ud/min 

- SpO₂ - 96-100% 

- oddech - 16/20 o/min 

- T – 38,2 °C, 37,3 °C, 36,7 °C 

• Obserwowano jakość i ilość oddechu pacjentki: 

- oddech lekko przyspieszony, wykonywany bez wysiłku, bez szmerów, 20 oddechów na 

minutę 

• Prowadzono ćwiczenia oddechowe, np.: 

- nabieranie powietrza z jednoczesnym podnoszeniem ramion, a wypuszczanie powietrza     

   z opuszczaniem ramion 

- powolne nabieranie i szybkie wypuszczanie powietrza 

- dmuchanie powietrza przez słomkę 

• Nauczono pacjentkę: 

- sposobu bezpiecznego przemieszczenia się z uwzględnieniem podtrzymywania rany 

pooperacyjnej 

- metody efektywnego kaszlu przy jednoczesnym przytrzymywaniu miejsca operowanego 

Ocena: Zmniejszono niebezpieczeństwo wystąpienia dolegliwości ze strony układu 

oddechowego 
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7. Diagnoza pielęgniarska: Ryzyko wystąpienia wczesnych powikłań pooperacyjnych ze 

strony układu krążenia 

Cel: Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia powikłań ze strony układu krążenia 

Plan interwencji pielęgniarskich: 

• Monitorowanie podstawowych parametrów życiowych, tj. ciśnienie tętnicze, tętno, 

saturacja, temperatura ciała, oddech. 

• Obserwacja zabarwienia powłok skórnych. 

• Prowadzenie farmakoterapii przeciwzakrzepowej na zlecenie lekarza. 

• Wczesne uruchamianie i pionizacja pacjentki. 

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• Dokonano pomiarów parametrów życiowych co 2godziny: 

- RR – 126/85 mmHg, 129/84 mmHg, 125/85 mmHg 

- HR – 75-89 ud/min 

- SpO₂ - 96-100% 

- oddech - 16/20 o/min 

- T – 38,2 °C, 37,3 °C, 36,7 °C 

• Zgodnie ze zleceniem lekarskim podano pacjentce Clexane 2 x 0,4 ml s.c. 

• Obserwowano powłoki skórne pacjentki: 

- kolor skóry bladoróżowy 

• Przedstawiono podstawowe ćwiczenia usprawniające: 

- ćwiczenia czynne i bierne kończyn górnych i dolnych polegające na prostowaniu, 

zginaniu, przywodzeniu i odwodzeniu kończyn 

 Ocena: Zmniejszono ryzyko pojawienia się powikłań związanych z układem krążenia 

 

8. Diagnoza pielęgniarska: Możliwość wystąpienia duszności z powodu krwiaka w ranie 

pooperacyjnej, obrzęku krtani lub zapadnięcia się chrząstek tchawiczych 

Cel: Wczesne wykrycie objawów i zlikwidowanie duszności 

Plan interwencji pielęgniarskich: 

• Zapewnienie pacjentce wygodnej pozycji ułożeniowej. 

• Monitorowanie podstawowych parametrów życiowych, tj. tętno, ciśnienie tętnicze, 

saturacja, oddech, temperatura ciała. 

• Obserwacja stanu psychicznego pacjentki. 

• Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w sali. 
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• Asystowanie przy wykonywaniu opatrunku i ewentualnym  ewakuowaniu krwiaka. 

• W razie potrzeby przygotowanie zestawu do tracheostomii. 

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• Ułożono pacjentkę w pozycji półwysokiej z wezgłowiem uniesionym o 30°. 

• Kontrolowano parametry życiowe co 2 godziny: 

- HR – 75-89 ud/min 

- RR – 126/85 mmHg, 129/84 mmHg, 125/85 mmHg 

- SpO₂ - 96-100% 

- oddech - 16/20 o/min 

- T – 38,2 °C, 37,3 °C, 36,7 °C 

• Oceniono stan psychiczny pacjentki: stabilna emocjonalnie. 

• Zapewniono odpowiedni mikroklimat: 

- temperatura na sali (21°C) 

- przewietrzono salę 

- wilgotność powietrza około 50% 

- zmniejszono oświetlenie sali 

- wyeliminowano hałas. 

• Asystowano przy wykonywaniu opatrunku: 

- opatrunek suchy, bez widocznych przesiąknięć, 

- rana pooperacyjna nie jest zaczerwieniona, brak krwiaka. 

Ocena: Duszności z powodu krwiaka w ranie pooperacyjnej, obrzęku krtani lub zapadnięcia 

się chrząstek tchawiczych nie wystąpiły 

 

9.  Diagnoza pielęgniarska: Niepokój wywołany nieregularnymi miesiączkami 

Cel : Zmniejszenie niepokoju 

Plan interwencji pielęgniarskich: 

• Edukacja pacjentki na temat cyklu miesiączkowego. 

• Zapewnienie pacjentce konsultacji ginekologicznej. 

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• Wyedukowano pacjentkę na temat: prawidłowego cyklu miesiączkowego, konieczności 

noszenia wkładek higienicznych, aby zapobiegać zaplamieniu odzieży w razie nagłego 

pojawienia się miesiączki. 

• Zapewniono pacjentce konsultacje ginekologiczną. 
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Ocena : Niepokój ustąpił 

 

10. Diagnoza pielęgniarska: Obniżone samopoczucie spowodowane zaburzeniami snu 

Cel: Poprawa jakości snu i samopoczucia 

Plan interwencji pielęgniarskich: 

• Rozmowa z pacjentką o stanie jej zdrowia. 

• Zapewnienie odpowiednich warunków do snu. 

• Edukacja pacjentki dotyczącej ilości i jakości oraz higieny snu. 

• Zastosowanie technik relaksacji. 

• Zaproponowanie pacjentce wypicia przed snem herbaty uspokajającej, np.: melisy. 

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• Ułatwiono pacjentce rozmowę z lekarzem na temat jej aktualnego stanu zdrowia. 

• Zapewniono dogodne warunki do snu: 

- zamknięto drzwi od sali pacjentki 

- utrzymano odpowiednią temperaturę na sali ( 21°C) 

- przewietrzono salę 

- wilgotność powietrza około 50% 

- zmniejszono oświetlenie sali 

- wyeliminowano hałas 

• Wyedukowano pacjentkę w zakresie ilości, jakości i higieny snu: 

- zrelaksowanie się przed snem (czytanie książki, słuchanie muzyki) 

- unikanie drzemek w ciągu dnia 

- zmniejszenie natężenia światła 

 -niespożywanie posiłków 3h przed snem 

- na 3-4 godziny przed snem niespożywanie produktów zawierających kofeinę 

- przewietrzenie pomieszczenia przed snem 

• Zastosowano techniki relaksacji: 

- liczenie w myślach 

- wygodne ułożenie ciała. 

• Przed snem podano pacjentce melisę do wypicia. 

Ocena: W dużym stopniu poprawiono jakość snu i samopoczucie pacjentki 
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11.  Diagnoza pielęgniarska: Ryzyko zakażenia bakteryjnego rany pooperacyjnej 

Cel: Zmniejszenie ryzyka powstania infekcji w miejscu rany pooperacyjnej 

Plan interwencji pielęgniarskich: 

• Obserwacja opatrunku na ranie pooperacyjnej: 

- opatrunek suchy, bez widocznych przesiąknięć 

• Ocena wyglądu rany pooperacyjnej pod względem zaczerwienienia, suchości i treści. 

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• Obserwowano opatrunek na ranie pooperacyjnej, opatrunek suchy bez przesiąknięć. 

• Oceniono wygląd rany pooperacyjnej (rana nie jest zaczerwieniona, sucha, nie sączy się 

z niej żadna treść). Nie zauważono oznak zakażenia. 

Ocena: Zredukowano ryzyko powstania infekcji rany pooperacyjnej 

 

12. Diagnoza pielęgniarska: Niepokój spowodowany obecnym stanem zdrowia 

Cel: Zmniejszenie niepokoju i lęku 

Plan interwencji pielęgniarskich: 

• Zapewnienie chorej wsparcia psychicznego. 

• Przekazywanie informacji o czynnościach, które będą wykonywane. 

• Ułatwienie kontaktu pacjentki z lekarzem prowadzącym. 

• Umożliwienie pacjentce kontaktu z bliskimi. 

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• Okazano pacjentce wsparcie: 

- wysłuchano obaw pacjentki 

- okazano zainteresowanie i zrozumienie 

- zapewniono pacjentce poczucie bezpieczeństwa 

• Udzielono pacjentce informacji na temat celu i powodu wykonywanych działań. 

• Zaaranżowano rozmowę lekarza z pacjentką, podczas której lekarz udzielił niezbędnych 

informacji o stanie zdrowia pacjentki i przeprowadzonej operacji. 

• Umożliwiono spotkanie z najbliższą rodziną. 

Ocena: Znacznie zredukowano lęk pacjentki 

 

13. Diagnoza pielęgniarska: Brak wiedzy pacjentki  na temat funkcjonowania po operacji 

tarczycy w warunkach domowych 
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Cel: Edukacja pacjentki  na temat funkcjonowania po operacji tarczycy w warunkach 

domowych 

Plan interwencji pielęgniarskich: 

• Edukacja pacjentki na temat postępowania z raną pooperacyjną. 

• Przekazanie pacjentce zaleceń po zabiegu resekcji tarczycy. 

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• Poinformowano pacjentkę o niestosowaniu opatrunków na ranę. 

• Przekazano zalecenia po zabiegu: 

- kąpiel powinna być tylko pod prysznicem, 

- należy chronić szyję przed nadmiernym przegrzaniem i zimnem, 

- unikać nadmiernego wysiłku i dźwigania, 

- codziennie na czczo przyjmować leki zgodnie z zaleceniem lekarza, 

- po 10. dniach od zabiegu należy zgłosić się do lekarza-chirurga w celu usunięcia szwu, 

- po 5.-6. tygodniach zgłosić się do endokrynologa z wynikiem wapnia i TSH, 

- w przypadku niepokojących objawów, np. obrzęk szyi, czy gorączka należy 

natychmiast zgłosić się do lekarza. 

Ocena: Podwyższono poziom wiedzy pacjentki na temat funkcjonowania po operacji tarczycy 

w warunkach domowych 

 

WNIOSKI  

 

 W trakcie przeprowadzonych badań wyciągnięto poniższe wnioski: 

1. Głównymi problemami pacjentki po resekcji tarczycy były: 

• dyskomfort z powodu bólu rany pooperacyjnej 

• dyskomfort z powodu występujących nudności i wymiotów po znieczuleniu ogólnym 

• osłabienie pacjentki z powodu podwyższonej temperatury ciała 

• możliwość wystąpienia chrypki z powodu obrzęku krtani lub uszkodzenia nerwu 

krtaniowego wstecznego 

• niebezpieczeństwo pojawienia się powikłań ze strony układu oddechowego we 

wczesnym okresie pooperacyjnym 

• ryzyko wystąpienia wczesnych powikłań pooperacyjnych ze strony układu krążenia 

• możliwość wystąpienia duszności z powodu krwiaka w ranie pooperacyjnej, obrzęku 

krtani lub zapadnięcia się chrząstek tchawicznych 
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• deficyt wiedzy pacjentki  na temat funkcjonowania po operacji tarczycy w warunkach 

domowych 

2. Opracowany proces pielęgnowania pozwolił na objęcie pacjentki po resekcji tarczycy 

opieką holistyczną. 
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WPROWADZENIE  

 

Nadczynność tarczycy może rozwijać się na przestrzeni miesięcy czy lat, ale również 

może pojawić się nagle. Może występować w postaci przejściowej i ustępować samoistnie. 

Subkliniczna nadczynność tarczycy zazwyczaj nie wykazuje objawów klinicznych. Można 

zaobserwować jedynie dyskretne objawy, takie jak [1,2,3]: 

• przyspieszona czynność serca, 

• arytmie nadkomorowe (migotanie przedsionków, przedwczesne pobudzenie 

nadkomorowe), 

• rzadko arytmie komorowe. 

            Jawna nadczynność tarczycy objawia się najczęściej szybką utratą masy ciała, nawet 

kilkudziesięciu kilogramów w ciągu kilku miesięcy pomimo dobrego apetytu pacjentów [3].  

     U chorych cierpiących na nadczynność tarczycy zauważalne są zmiany w układzie 

nerwowym. Pacjenci są niespokojni, drażliwi, mają problemy w skupieniu uwagi, koncentracji, 

a także cierpią na bezsenność. Najpoważniejszym z objawów jest śpiączka w przełomie 

tarczycowym [4-9]. 

    Pacjenci narażeni są również na zmiany skórne, które spowodowane są 

najprawdopodobniej przyspieszoną przemianą materii. Objawiają się głównie wzmożoną 

potliwością, a skóra chorego jest ciepła, różowa i wilgotna. Pacjenci również cierpią z powodu 

dyskomfortu, jakim są kruche, łamliwe i nadmiernie wypadające włosy, a także cienkie i 

łamliwe paznokcie [10,11,12,13,14]. 
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W nadczynności tarczycy bardzo często pojawiają się objawy związane z narządem 

wzroku. Choroba Gravesa Basedowa niesie ze sobą ryzyko powstania oftalmopatii 

tarczycowej, która ma podłoże autoimmunologiczne i skutkuje zapaleniem oczodołu [15]. 

Częstość jej występowania sięga 20-30%, gdzie 3-5% przyjmuje postać ciężką, w której to 

dochodzi do owrzodzenia rogówki, uszkodzenia nerwu wzrokowego i w ostateczności straty 

wzroku. Łagodne postacie objawiają się nadmiernym łzawieniem, obrzękiem tkanek miękkich 

i poszerzeniem szpar powiekowych. Do czynników ryzyka pojawienia się oftalmopatii 

tarczycowej można zaliczyć palenie papierosów, wysoki poziom T3 i ciężka nadczynność 

tarczycy [10,15,16]. 

W rozwiniętej nadczynności tarczycy zauważalne jest zmniejszenie masy i siły 

mięśniowej, w ciężkich przypadkach miopatia tyreotoksyczna, które obejmuje mięśnie 

dystalnych części kończyn i mięśnie twarzy [3,12]. 

Zmiany w układzie oddechowym objawiają się dusznością, która spowodowana jest 

powiększonym gruczołem tarczycowym [3].  

Do głównych objawów w układzie krążenia można zaliczyć: tachykardię, kołatanie 

serca, głośne tony serca, migotanie przedsionków, szmer skurczowy, objawy niewydolności 

serca, duszność odczuwalną podczas zwiększonego wysiłku fizycznego [3,9,12]. 

Kobiety, które chorują na nadczynność tarczycy odczuwają również zmiany w układzie 

rozrodczym i gruczołach sutkowych. Pojawia się zaburzenia miesiączkowania (nieregularne 

krwawienie, skąpsze lub w sytuacjach rzadkich zanik miesiączki), cykle z reguły są 

bezowulacyjne, zmniejszone libido [3,14]. 

 

ROZWINIĘCIE  

 

Powikłania nadczynności tarczycy  

Przełom tarczycowy jest jednym z najpoważniejszych, zagrażających życiu 

powikłaniem nadczynności tarczycy i najczęściej dotyczy choroby Gravesa-Basedowa , jak i w 

przypadkach wola guzowatego nadczynnego [11]. Może pojawić się u osób z nierozpoznaną 

nadczynnością tarczycy, u osób, które przerwały leczenie lub są niewłaściwie leczone. Obecnie 

występuje bardzo rzadko, natomiast śmiertelność jest nadal wysoka i wynosi 30-50%. 

Związane jest to z dekompensacją czynności gruczołu tarczycowego, podczas którego dochodzi 

do niewydolności jednego lub kilku narządów. Może rozwijać się nagle, w ciągu kilku godzin 
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lub dni. Z powodu zmienności kryteriów diagnostycznych częstość jego występowania jest 

trudna do określenia [3,9]. 

Cechą charakterystyczną jest przejściowe porażenie mięśni oraz obniżenie stężenia 

potasu w surowicy krwi. Objawy, które towarzyszą przełomowi tarczycowemu, to [5,9]: 

• wysoka gorączka (39-41 stopnia C), 

• zlewne poty, 

• wymioty, 

• biegunka,  

• tachykardia (nawet 140 uderzeń), 

• zaburzenia rytmu serca (migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy), 

• znaczne pobudzenie psychiczne, 

• chwiejność emocjonalna i niepokój, 

• śpiączka. 

Czynnikami sprzyjającymi rozwinięciu się przełomu tarczycowego jest [12,17]: 

• wystąpienie zakażenia wirusowego lub bakteryjnego, 

• ciężkie oparzenie, 

• hipoglikemia, 

• kwasica ketonowa, 

• chirurgia tarczycy, 

• leczenie jodem radioaktywnym, 

• przedawkowanie hormonów tarczycy, 

• zator tętnicy płucnej, 

• ciąża.  

    Z literatury naukowej wynika, że do powikłań nadczynności tarczycy można zaliczyć 

udar mózgu z migotaniem przedsionków i złamania osteoporotyczne, a także zwiększone 

ryzyko zaburzeń rytmu serca, powikłań zakrzepowo-zatorowych w razie migotania 

przedsionków, nasilenie  choroby wieńcowej oraz zaostrzenie niewydolności serca [3,8]. 

 

 DIAGNOSTYKA NADCZYNNOŚCI TARCZYCY  

 

Rozpoznanie nadczynności tarczycy w pierwszej kolejności opiera się na dokładnym 

zebraniu wywiadu z pacjentem. Zawsze należy zapytać o możliwości narażenia na duże dawki 
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jodu, występowanie chorób tarczycy w rodzinie, przyjmowanie leków wykrztuśnych, czy 

amiodaronu a także o przebyte choroby [3].  

W badaniach dodatkowych należy uwzględnić pomiar stężenia hormonu 

tyreotropowego, wolnej tyroksyny (T4) i trójjodotrynoniny (T3). Pomiar ten umożliwia 

wykrycie choroby, ciężkości jej przebiegu, a także wychwytu jodu radioaktywnego i badania 

tarczycy w celu określenia przyczyny choroby [18].  

Na diagnostykę nadczynności tarczycy składają się również badania laboratoryjne, takie 

jak [3]: 

• tyreoglobulina w surowicy, 

• lipidogram, 

• morfologia krwi obwodowej, 

• przeciwciała anty-TSHR, 

• przeciwciała anty-TPO. 

    Badanie ultrasonograficzne jest podstawowym badaniem pozwalającym pokazać w 

postaci obrazowej patologię związaną z chorobą tarczycy. Pozwala ocenić położenie w 

stosunku do linii pośrodkowej ciała. Kolejno należy uzyskać obraz jednego i drugiego płata 

gruczołu w osi poprzecznej i podłużnej. Następnie powinno się ocenić wielkość płatów, 

grubość cieśni i objętość tarczycy, ocenić echostrukturę pod kątem zmian ogniskowych,  

echogeniczność i unaczynienie  miąższu oraz zmiany ogniskowe. Na koniec należy ocenić stan 

węzłów chłonnych wzdłuż naczyń szyjnych, zwracając uwagę na ich liczbę, kształt, wielkość i 

echostrukturę [18,19].  

Do wskazań USG tarczycy można zaliczyć [19]: 

• wyczuwalny palpacyjnie guzek lub wole guzkowe, 

• powiększenie gruczołu bez wyczuwalnego guza, 

• podejrzenie choroby tarczycy na podstawie nieprawidłowych wyników badań 

laboratoryjnych, np. nadczynność tarczycy, 

• przypadkowe stwierdzenie zmiany ogniskowej w tarczycy w czasie badania USG, 

rezonansu magnetycznego itp., 

• kontrola efektów leczenia wola miąższowego,  

• różnicowanie przyczyn nadczynności i niedoczynności tarczycy, kliniczne podejrzenie 

zapalenia tarczycy, 

• kontrola po usunięciu tarczycy z powodu wola guzkowego, czy raka tarczycy.  
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   Innym przykładem badań diagnostycznych w rozpoznaniu chorób tarczycy jest 

scyntygrafia tarczycy. W przypadku choroby Gravesa- Basedowa w badaniu scyntygraficznym 

można zaobserwować zwiększoną jodochwytność tarczycy oraz równomierne gromadzenie 

znacznika. Guz autonomiczny charakteryzuje się prawidłową lub zwiększoną jodochwytnością, 

wychwytem w guzie tarczycy i śladowym gromadzeniem jodu w pozostałym miąższu tarczycy. 

Natomiast w wolu wieloguzkowym nadczynnym znacznik gromadzi się nierównomiernie                     

w miąższu gruczołu, a jodochwytność gruczołu jest prawidłowa lub zwiększona. 

Przeciwwskazaniem do scyntygrafii tarczycy jest ciąża i okres karmienia piersią [16]. 

 

LECZENIE NADCZYNNOŚCI TARCZYCY  

 

Leczenie nadczynności tarczycy opiera się na złagodzeniu objawów chorobowych 

poprzez zahamowanie wydzielania hormonów T4 i T3.  Wybór sposobu leczenia zależy od 

przyczyny wystąpienia nadczynności tarczycy [13]. 

Na podstawie badań klinicznych można wyróżnić leczenie farmakologiczne, 

radioaktywnym jodem lub operacyjne. Podejście do leczenia zależy w głównej mierze od 

czynników klinicznych, położenia geograficznego i preferencji pacjenta [20,21].  

Leczenie lekami tyreostatycznymi jest wybierane zazwyczaj przy nie tak bardzo 

nasilonej nadczynności tarczycy, niskim TRAb i małym wolem, i u osób z dużą szansą 

uzyskania remisji po leczeniu zachowawczym. Kuracja lekami przeciwtarczycowymi przez 

okres 12-18 miesięcy może prowadzić do remisji u około 50% pacjentów, ale również może 

powodować działania niepożądane  [20,21].  

Do leczenia pierwszego rzutu nadczynności tarczycy można zaliczyć tiamazol, który 

jest pochodną tioimidazolu. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu syntezy                        

i wydzielania hormonów tarczycy. Dawka początkowa wynosi 60 mg, 3x dziennie po 20mg. 

Gdy zostanie uzyskana poprawa kliniczna dawka zostaje zmniejszona do 15-20mg dziennie 

[22,23].  

Do działań niepożądanych tiamazolu można zaliczyć [22,24]: 

• agranulocytozę, 

• żółtaczkę cholestatyczną, 

• nudności i wymioty. 

Do innych leków można zaliczyć propylotiouracyl, który jest pochodną tiomocznika                         

i odpowiada za hamowanie konwersji tyroksyny do trójjodotyroniny. Powinien być stosowany 
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tylko w szczególnych sytuacjach ze względu na poważne działania niepożądane, do których 

można zaliczyć: supresję szpiku, uszkodzenie wątroby lub zapalenie naczyń [21,22].  

W leczeniu nadczynności tarczycy możemy również stosować leki pomocnicze, takie 

jak leki beta-adrenolityczne, leki uspokajające oraz glikokortykosteroidy. Najczęściej 

stosowanym lekiem beta- adrenolitycznym jest propranolol, który odpowiada za hamowanie 

konwersji T4 do T3. Podawany jest w dawce 60-120 mg na dobę. Glikokortykosteroidy mają 

działanie supresyjne i stosuje się je w stanach nagłych, jak np. przełom tarczycowy, czy 

chorobie Gravesa- Basedowa. Z leków uspokajających najczęściej stosowany jest fenobarbital, 

który hamuje wytwarzanie TSH i jest stosowany np. w przełomie tarczycowym [22,23].  

Leczenie operacyjne tarczycy, czyli inaczej strumektomia ma na celu usunięcie całej 

tarczycy lub pozostawienie części czynnego gruczołu tarczycowego [23]. Wskazaniami do 

leczenia operacyjnego jest, między innymi [21]: 

• podejrzenie raka tarczycy,  

• obecność dużego wola >  80ml,  

• u kobiet, które planują ciążę w okresie krótszym niż pół roku,   

• obecność dużych guzów powyżej 4cm,  

• u pacjentów z ciężką  i umiarkowaną orbitopatią Gravesa.  

    Powikłania częstsze, które mogą wystąpić wskutek zabiegu operacyjnego to uszkodzenie 

nerwu krtaniowego wstecznego i porażenie fałdów głosowych, które mogą powodować 

chrypkę, porażenie obustronne z dysfunkcją oddychania [3].  

     Dostarczenie odpowiedniej dawki jodu jest jedną z najważniejszych zasad podczas 

prawidłowej pracy tarczycy. Leczenie radiojodem jest jedną z bezpieczniejszych, skutecznych 

i tanich metod leczenia nadczynności tarczycy [8,14,25]. Podaje się go doustnie, zazwyczaj 

jednorazowo w dawce zależnej od masy oraz wychwytu przez tarczycę. Mechanizm działania 

polega na nieodwracalnym uszkodzeniu tkanki tarczycowej. Stosuje się go głównie w leczeniu 

choroby Gravesa Basedowa, gruczolaka autonomicznego, wola guzowatego oraz raku tarczycy. 

Skuteczność leczenia jodem radioaktywnym sięga 74-93% [14,25]. 

 

PODSUMOWANIE   

 

Dieta jest jednym z najistotniejszych elementów prawidłowego funkcjonowania 

organizmu człowieka. Jest istotna na tym samym poziomie co farmakoterapia, musi zostać 

indywidualnie dobrana do schorzenia, z jakim się boryka pacjent [2]. Bardzo często pacjenci 
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cierpiący na schorzenie, jakim jest nadczynność tarczycy  mają problem z szybkim ubytkiem 

masy ciała, który jest przyczyną przyspieszonej przemiany materii. Pacjenta dieta powinna być 

zróżnicowana w podstawowe składniki odżywcze oraz opierać się na odpowiedniej 

kaloryczności posiłków, regularnym przyjmowaniu oraz składzie [2,26].  

Do głównych zaleceń prawidłowej diety należy zaliczyć [26]: 

• zwiększenie podaży białka (około 90-100g, najwięcej białka zawiera np. wołowina, 

jaja, drób), 

• zwiększenie wartości energetycznej (o około 350-500 kcal), 

• zwiększenie podaży wapnia (spożywanie np. mleka, jogurtów, czy fasoli). 

Ponadto, pacjent z nadczynnością tarczycy powinien pamiętać, aby potrawy, które 

spożywa były lekkostrawne, zrezygnować należy z grillowania, smażenia czy pieczenia. Z diety 

powinno się wyeliminować produkty doprowadzające do wzdęcia, tj. kapusta czy bób. Pacjent 

powinien pamiętać o ograniczeniu kofeiny oraz napojów energetyzujących [2,26]. 

Chory z nadczynnością tarczycy w swój jadłospis wprowadzić powinien produkty 

bogate w witaminy A,D,C, które pełnią funkcję antyoksydacyjną [2]. Najwięcej witaminy                    

D znajduje się w tłustych rybach morskich- makreli, śledziu, węgorzu, a także mleku [27].  

Produkty bogate w witaminę A to głównie warzywa i owoce, a także produkty 

pochodzenia zwierzęcego, tłuste ryby, jaja, wątroba i mleko [28].  Natomiast duża zawartość 

witaminy C znajduje się w natce pietruszce, czarnej porzeczce, czy owocach cytrusowych (np. 

cytryna) [2].  

Aby gruczoł tarczycowy pracował prawidłowo istotnym elementem jest również 

wprowadzenie jodu i selenu. Dzienna dawka jodu dla osoby dorosłej wynosi 150 uq/dobę. 

Zatem należy dążyć do zachowania prawidłowej dziennej wartości. Niedobory tego pierwiastka 

uzupełnić można włączając do diety ryby morskie, tj. dorsz czy mintaj, przetwory mleczne, czy 

jaja [29]. Prawidłowa dzienna dawka selenu zarówno zdrowym kobietom i mężczyznom 

wynosi 55 uq, a determinowanie tego pierwiastka zależne jest głównie od diety. Bogatymi 

źródłami tego mikroelementu są owoce morza, podroby zwierzęce, jaja, nabiał,  kiełki warzyw 

i rośliny strączkowe [30].  

 

WSKAZÓWKI PIELĘGNACYJNE DLA PACJENTA Z NADCZYNNOŚCIĄ 

TARCZYCY W WARUNKACH DOMOWYCH 
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Pielęgniarka odgrywa ważną rolę w leczeniu pacjenta z nadczynnością tarczycy nie 

tylko w warunkach szpitalnych, ale także odpowiada za zdrowy styl życia pacjenta                                

w warunkach domowych.  

Do dalszego prowadzenia pielęgnacji pacjenta z nadczynnością tarczycy w warunkach 

domowych należy pamiętać o [14,26]: 

• systematycznym przyjmowaniu leków przepisanych przez lekarza, 

• przebywaniu pod stałą kontrolą Poradni Endokrynologicznej, 

• wykonywaniu regularnych kontrolnych badań krwi z oznaczeniem hormonów tarczycy, 

• regularnych pomiarach masy ciała w celu kontroli spadku wagi ciała, 

• stosowaniu ćwiczeń brzucha, 

• przestrzeganiu zasad higieny całego ciała, 

• regularnym przyjmowaniu posiłków 4-5 razy dziennie, 

• dostosowanie się do zaleceń dietetycznych, zwiększając podaż witamin, białka, 

zastosować dietę lekkostrawną.  
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WSTĘP 

 

Dokładne przyczyny powstawania RZS nie są do końca poznane. Jednym z głównych 

objawów schorzenia jest toczący się proces zapalny wewnątrz stawu [1,2,3,4,5]. Błona 

maziowa znajdująca się w stawach jest stymulowana przez nieznany czynnik do odpowiedzi 

zapalnej, w wyniku czego dochodzi do jej rozszerzenia oraz uszkodzenia stykających się 

struktur.             

Do rozwoju choroby istotne jest współistnienie wielu czynników. Najistotniejsze z nich 

to [6,7]: 

• obciążenie dziedziczne - istnieje predyspozycja do występowania RZS u osób blisko 

spokrewnionych, ale sam czynnik genetyczny nie wywołuje choroby - tak więc 

obecność RZS u rodzica nie oznacza, że choroba wystąpi u dzieci, jednak ryzyko jej 

wystąpienia jest u nich 2–5 razy wyższe  

• defekt układu odpornościowego - prowadzi do błędnego rozpoznawania własnych 

tkanek jako „wroga” i produkowania autoprzeciwciał mających na celu ich niszczenie; 

zidentyfikowano kilka genów odpowiedzialnych za ten proces (m.in. geny zgodności 

tkankowej HLA DRB1) 

• płeć - kobiety chorują około 3 razy częściej niż mężczyźni 

• zakażenie - podejrzewa się rolę niektórych bakterii i wirusów w inicjowaniu 

odpowiedzi zapalnej 

• palenie papierosów - zwiększa ryzyko zachorowania i powoduje jego cięższy przebieg 

• stres - u niektórych pacjentów choroba rozpoczyna się po przeżyciu silnego stresu.  
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Reumatoidalne zapalenie stawów nie ma jednakowego przebiegu we wszystkich 

przypadkach. W literaturze można znaleźć podział na cztery główne etapy choroby, każdy z 

nich zależy od stopnia uszkodzenia stawów [8]: 

I okres zwany wczesnym, który charakteryzuje się zapaleniem błony maziowej, które 

następnie prowadzi do wystąpienia osteoporozy okołostawowej; 

II okres charakteryzuje się wystąpieniem umiarkowanych zmian. Główne objawy RZS 

pojawiające się na tym etapie, to: zwężenie szpary stawowej, pojawienie się guzków oraz stany 

zapalne pochewek ścięgnistych mięśni; 

III okres obejmuje zmiany zaawansowane. Osteoporoza okołostawowa jest już 

znaczna, dochodzi do zaniku mięśni oraz zniekształcenia stawu, a kolejno nadżerki powierzchni 

stawowych; 

IV okres to końcowy etap schorzenia, w którym zauważalne jest włókniste i kostne 

zrośnięcie stawu. 

 

ROZWINIĘCIE                                          

 

 Wraz z wiekiem początek choroby można pomylić z polimialgią reumatyczną, wyróżnia 

się ona uogólnioną sztywnością, bólami mięśniami i obrzękiem całych rąk, a nie 

poszczególnych stawów. Szybsze ujawnienie się choroby prowadzi do zmniejszenia się 

nasilenia się objawów ogólnych, zaś zauważalne są objawy stawów [9].  Objawy kliniczne 

RZS można podzielić na trzy główne grupy [10]:  

• objawy ogólne,  

• objawy ze strony układu ruchu,  

• objawy pozastawowe. 

Objawy ogólne są najczęściej tymi, które pojawiają się na samym początku choroby, 

lecz w niektórych przypadkach mogą one wystąpić jednocześnie z objawami od strony układu 

ruchu. Do symptomów ogólnych możemy zaliczyć: zmęczenie, osłabienie, uczucie rozbicia, w 

niektórych przypadkach stany podgorączkowe, obniżenie nastroju, depresja lub nerwowość 

[11]. 

Objawy ze strony układu ruchu pozwalają ustalić lub nakierunkować w stronę 

postawienia prawidłowego rozpoznania chorobowego. Do podstawowych objawów ze strony 

układu ruchu można zaliczyć: obrzęk i ból stawów, sztywność poranna trwająca do 30 minut, 
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rozlane bóle mięśniowe, osłabienie mięśni, stopniowy zanik mięśni, spadek masy ciała, 

zapalenie powięzi ścięgnistych [11]. 

Stawy dłoni i palców  oraz stawy nadgarstka są najczęściej zajmowanymi stawami przy 

reumatoidalnym zapaleniu stawów. We wczesnym okresie wrzecionowaty obrzęk stawów 

międzypaliczkowych bliższych i śródręczno-paliczkowych, zanik mięśni międzykostnych i 

glistowatych oraz rumień dłoniowy okolicy kłębu kciuka i kłębika; później deformacje, 

najczęściej odchylenie łokciowe palców, w zaawansowanej chorobie podwichnięcie dłoniowe 

paliczków, palce w kształcie szyi łabędziej, palce butonierkowate (wskutek zmian w 

więzadłach, ścięgnach i przykurczu mięśni) – znaczne ograniczenie ruchomości palców. 

Wskutek zmian kostnych, zwężenia szpary stawowej i destrukcji aparatu ścięgnisto-

więzadłowego nadgarstka może dochodzić do jego usztywnienia. Rozrastająca się błona 

maziowa może uciskać nerw pośrodkowy, co jest przyczyną zespołu cieśni nadgarstka 

(pojawienie drętwienia, mrowienia, rwania dotyczącego palców I-IV, nasilającego się w 

godzinach nocnych). W stawach łokciowych dochodzi do bólu oraz ograniczenia wyprostu, co 

może doprowadzić do przykurczu zgięciowego. Symptomy ze strony obręczy barkowej to 

przede wszystkim zapalenie błony maziowej w stawach oraz okolicznych mięśni i stawów. 

Stawy stopy zostają zajęte już na początku choroby, deformacja palców jest podobna jak na 

dłoniach. W ciężkiej i postępującej postaci RZS dochodzi do zajęcia stawu skokowego, co 

prowadzi do niestabilności oraz nieprawidłowego ustawienia stopy. Staw biodrowy oraz 

kolanowy rzadko są zajęte na początku choroby. Najczęściej objawiają się bólem oraz 

wysiękiem w stawach. Zmiany w odcinku szyjnym kręgosłupa są typowe i występują u 

znacznej większości chorych [12].  

Najczęstszym objawem pozastawowym guzki reumatoidalne pojawiające się w 

nietypowych miejscach, tj. okolica kości krzyżowej, potylica, trzony kręgów, narządy 

wewnętrzne (płuca, serce), OUN. Najczęściej można je zaobserwować na kończynach po 

stronie prostowników i miejscach szczególnie narażonych na nacisk. Inne rodzaje zmian 

skórnych są rzadsze i mniej typowe. Objawy RZS pochodzące z układu krążenia to między 

innymi: zapalenie osierdzia, zmiany w mięśniu sercowym i na zastawkach, nadciśnienie płucne, 

miażdżyca i incydenty zakrzepowo-zatorowe. Symptomy z układu oddechowego to przede 

wszystkim: zapalenie opłucnej, guzki reumatoidalne w płucach, czy też zarostowe zapalenie 

oskrzelików i włóknienie płuc. Zmiany w nerkach są przede wszystkim związane głównie z 

działaniem niepożądanym stosowanych leków - śródmiąższowe zapalenie nerek, 
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odmiedniczkowe zapalenie nerek, amyloidoza wtórna. Inne objawy pozastawowym to 

zapalenie naczyń małych i średnich, zmiany w układzie nerwowym: zespół cieśni nadgarstka, 

polineuropatia, ucisk korzeni nerwów rdzeniowych w wyniku destrukcji stawów szyjnego 

odcinka kręgosłupa, powiększenie węzłów chłonnych w okolicy podżuchwowej, szyjnej, 

pachowej i łokciowej; powiększenie śledziony [9]. 

Do częstych objawów pozastawowych występujących wraz RZS jest cukrzyca oraz 

otyłość. Szacuje się, że około 14-18% chorych na RZS jest również diagnozowanych na 

cukrzycę [13]. Cukrzyca jako choroba współistniejąca znacznie obciąża organizm chorego. 

Chory musi pamiętać nie tylko o codziennych ćwiczeniach, zachowaniu prawidłowej postawy 

w RZS, ale także o diecie i kontroli glikemii [14]. Otyłość ma znaczny wpływ na rozwój RZS 

w organizmie chorego. Została wykazana zależność pomiędzy tkanką tłuszczową uwalniającą 

czynniki prozapalne odpowiedzialnymi za współistnienia pomiędzy RZS i otyłością [15]. 

  

DIAGNOSTYKA PACJENTÓW Z REUMATOIDALNYM ZAPALENIEM STAWÓW   

 

 Wcześniejsze wykrycie choroby pozwala na zniwelowanie powstania ryzyka powstania 

powikłań, czy też doprowadzenia do  wczesnej niepełnosprawności chorego. 

Wykazano, że nieodwracalne zmiany tworzą się w pierwszych 24. miesiącach choroby. 

Odpowiednio dobrane oraz zastosowane wcześnie leczenie prowadzi do zahamowania 

procesów zapalnych w stawach, zmniejszenia objawów oraz zapobiega powstaniu powikłań 

[16]. 

 W diagnostyce Reumatoidalnego Zapalenia Stawów można wyróżnić kilka metod 

stosowanych do rozpoznania choroby. Pierwszą z nich jest diagnostyka kliniczna opiera się 

przede wszystkim na stworzonych przez ACR (American College of Rheumatology) kryteriów 

rozpoznania RZS. Przeznaczona jest ona w kierunku pacjentów, którzy po raz pierwszy będą 

diagnozowani w choroby. Rozpoznanie prowadzi się sumując liczbę punków z każdej z 

kategorii, wynik ≥ 6 punktów daje pewność rozpoznania RZS [17,18,19,20]. 

Diagnostyka biochemiczna skupia się przede wszystkim na ustaleniu skali stanu 

zapalnego w przebiegu choroby. Najważniejsze czynniki określane na podstawie badań 

diagnostycznych są to: podwyższone OB, wysokie wartości CRP, niedokrwistość, 

nadpłytkowość, wzrost frakcji alfa-globulin w elektroforezie białek krwi. 
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Diagnostyka serologiczna pozwala na rozpoznanie choroby jeszcze przed 

wystąpieniem objawów klonicznych choroby, dochodzi do tego poprzez rozwój nabytej 

odpowiedzi autoimmunologicznej. 

Diagnostyka obrazowa w RZS jest stosowana przede wszystkim w celu oceny stopnia 

zmian reumatycznych. Najczęściej stosowaną metodą obrazową jest RTG, ponieważ jest ono 

powszechnie stosowane oraz mało inwazyjne. Badanie ultrasonograficzne (USG) oraz rezonans 

magnetyczny (MR) pozwalają uwidocznić zmiany o wiele szybciej niż badanie RTG. 

 

PODSUMOWANIE  

 

 Celem  leczenia RZS jest doprowadzenie do stanu remisji, czyli braku klinicznej 

aktywności choroby, bez cech zapalenia błon maziowych z normalizacją parametrów 

zapalnych. Uzyskanie remisji pozwala na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia 

niesprawności, które zagraża każdemu choremu na Reumatoidalne Zapalenie Stawów [20,21]. 

 Odpowiednia dieta przy reumatoidalnym zapaleniu stawów stanowi ważny czynnik 

służący zmniejszeniu powikłań choroby reumatoidalnej. Najskuteczniejszymi jadłospisami 

posiadającymi najwięcej pozytywnych opinii na temat żywienia pacjentów z RZS to: dieta 

śródziemnomorska, wegetariańska, wegańska [22].  

 Dietę przy Reumatoidalnym Zapaleniu stawów należy modyfikować indywidulanie, 

zgodnie z zapotrzebowaniem danego pacjenta. Wiąże się to przed wszystkim z różnymi 

powikłaniami chorobowymi oraz innymi lekami stosowanymi przez pacjentów [23]. 

Dieta śródziemnomorska uważana jest za najskuteczniejszą przy leczeniu RZS. 

Zalecane są produkty pomocne w wyciszeniu stanu zapalnego. W dolegliwościach 

powiązanych z RZS znaczną rolę odgrywa spożywanie ryb, warzyw i owoców, oliwy z oliwek 

oraz orzechów i nasion [24].  

W diecie stosowanej przez pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów należy 

wyróżnić kilka grup produktów, które wspomagają leczenie oraz pomagają w uzyskaniu 

lepszych efektów leczenia choroby [25]:  

• Ryby, a zwłaszcza tłuste ryby morskie, obfitują w kwasy omega-3. Kwasy te wykazują 

działanie przeciwzapalne. W związku z tym zaleca się spożywanie ryb przynajmniej 2 

razy w tygodniu w ilości około 80–120 g. Najlepsze będą: łosoś, tuńczyk, sardynki i 

makrela. 
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• Warzywa i owoce to źródło cennych antyoksydantów, które wspierają układ 

immunologiczny i przeciwdziałają niekorzystnemu działaniu wolnych rodników. W 

jadłospisie powinno się więc znaleźć 500–700 g warzyw oraz 300–500 g owoców. 

Najbardziej wartościowe owoce to borówki, jeżyny, wiśnie, porzeczki, truskawki i 

maliny, a z warzyw szpinak, kapusta, brokuły, jarmuż i marchewka. Należy ograniczyć 

spożywanie takich warzyw, jak: pomidory, papryka, bakłażan i ziemniaki.  

• Oliwa z oliwek. Korzystne właściwości zauważyć można zwłaszcza przy regularnym, 

codziennym spożyciu 2–3 łyżek oliwy z oliwek. Najwięcej cennych składników 

znajduje się w oliwie z oliwek z pierwszego tłoczenia. 

• Orzechy i nasiona są źródłem jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (MUFA), 

które podobnie jak kwasy omega-3 wykazują działanie przeciwzapalne. Stanowią także 

bardzo dobre źródło białka i błonnika pokarmowego. Garść migdałów, orzechów 

włoskich, laskowych, pestek dyni, czy nasion słonecznika będzie dobrą przekąską w 

ramach II śniadania lub podwieczorku. 

• Błonnik pokarmowy zmniejsza stężenie CRP – parametru, który świadczy o stanie 

zapalnym. Jasne pieczywo należy zastąpić pieczywem pełnoziarnistym. Zamiast 

tradycyjnych kanapek w ramach śniadania można zjeść płatki owsiane z orzechami i 

suszonymi owocami. Zaleca się ograniczenie spożycia ziemniaków – w ich miejsce 

należy wprowadzić grube kasze: gryczaną, jęczmienną, pęczak. Makaron pełnoziarnisty 

oraz brązowy ryż to kolejne propozycje, które ułatwią wzbogacenie diety w błonnik 

pokarmowy. 

• Produkty przetworzone, takie jak wyroby cukiernicze, chipsy, paluszki i inne przekąski 

są źródłem kwasów tłuszczowych trans, które nasilają stan zapalny w organizmie. 

Wskazane jest spożywanie produktów pozbawionych konserwantów, sztucznych 

barwników i aromatów. 

• Produkty bogate w żelazo, wapń i witaminę D. Produkty obfitujące w żelazo to 

czerwone mięso, nasiona roślin strączkowych oraz warzywa o zielonych liściach.  

 Rehabilitacja chorego z RZS powinna skupiać się wyłącznie na rehabilitacji fizycznej 

pacjenta, ale również na rehabilitacji społecznej i zawodowej. Leczenie ruchem stanowi 

podstawę w rehabilitacji pacjentów ze zmianami reumatologicznymi. Stosowanie tego typu 

ćwiczeń ma zarówno skutek profilaktyczny, jak i leczniczy [26]. Stosowanie ćwiczeń 

rehabilitacyjnych należy rozpocząć jak najszybciej po rozpoznaniu choroby, jednocześnie 
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wprowadzając ćwiczenia należy przestrzegać podstawowych zasad usprawnienia ruchowego 

[27]:  

• przed przystąpieniem do wykonywania wszystkich rodzajów ćwiczeń należy nauczyć 

chorego świadomego i kontrolowanego rozluźnienie mięśni.  Ćwiczenia przy 

nadmiernie napiętych mięśniach powodują ból, a chory, broniąc się jeszcze bardziej 

napina mięśnie. 

•  u chorych leżących ćwiczenia należy rozpoczynać od lekkiego rozgrzewającego, 

rozluźniającego, przeciwbólowego, głaskającego masażu, stopniowo przechodzimy do 

ruchów biernych, delikatnie, bez użycia siły, dążąc do jak najszybciej zmiany ruchów 

biernych na czynne. 

•  leczenie ruchem należy uwzględnić krótkie ćwiczenia izometryczne wszystkich grup 

mięśniowych, które zapobiegają zaniku mięśni, powodując przyrost ich masy i siły, oraz 

utrzymując ich aktywność. 

•  istotny jest stosowanie stosunkowo krótkich okresów ćwiczeń, np. do pierwszego bólu, 

na przemian drugim odpoczynkiem; ćwiczenia powinny być indywidualnie dobrane i 

stopniowo i stopniowane w zależności od możliwości pacjenta. 

Gimnastyka lecznicza to przede wszystkim ćwiczenia kończyn dolnych oraz górnych, 

które powinny być uzupełniane o zadania wspomagające kontrolę oddechu oraz ćwiczenia 

mające wspomóc rozluźnienie mięśni.  Aby uzyskać prawidłowy efekt leczenia należy 

przestrzegać podstawowych zasad ćwiczeń: wykonywać ćwiczenia co najmniej dwie godziny 

po posiłku każdego dnia, przed ćwiczeniami wywietrzyć pokój, natomiast w ciepłe dni ćwiczyć 

przy otwartym oknie; strój do ćwiczeń powinien być niekrępujący ruchy; ćwiczenia najlepiej 

wykonywać boso leżąc na dywanie; w początkowej fazie ćwiczeń łatwe zadania wykonywać 

6-8 razy, trudne od 4 do 6 w wolnym tempie; czas pomiędzy wykonywanymi ćwiczeniami 

powinien być tak samo długi, jak wykonywane ćwiczenia; po ukończeniu ćwiczeń należy 

odpocząć przez 30 minut, natomiast w chłodne dni należy nie opuszczać pomieszania przez 

przynajmniej 60 minut od zakończenia ćwiczeń. Każde ćwiczenie składa się z kilku etapów: 

pozycja wyjściowa, wykonanie odpowiedniego ruchu, powrót do pozycji wyjściowej, krótki 

odpoczynek.  

W ramach postępowania rehabilitacyjnego używa się metod z zakresu fizykoterapii 

(elektroterapia, krioterapia, magnetoterapia, ciepłolecznictwo, hydroterapia) oraz 

kinezyterapii. Druga metod jest przede wszystkim stosowna w momentach remisji choroby i 
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ma za zadanie uświadomienie chorego o korzystnym wpływie zdrowego trybu życia na stan 

zdrowia [28]. 

Rehabilitacja społeczna i zawodowa to przede wszystkim oparcie psychiczne ze strony 

rodziny pacjenta. Dzięki temu pacjentowi łatwiej zaakceptować jego chorobę oraz skutki z nią 

związane, takie jak ograniczenie samodzielności, czy też wizja inwalidztwa związana z 

postępującym rozwojem choroby [29]. 

Bardzo ważnym elementem rehabilitacji oraz poprawy stanu zdrowia pacjenta są 

usprawnienia pomagające chorym przystosować się do życia z chorobą oraz ułatwić 

funkcjonowanie w sprawach życia codziennego. Aby ułatwić komfort życia pacjenta z RZS 

należy dostosować mieszkanie do potrzeb pacjenta, co wiąże się z jak najmniejszą ilością 

progów oraz schodów znajdujących się w mieszkaniu oraz powinno się ono znajdować na 

parterze. Dostosowanie łazienki w domu chorego jest niezbędne do zachowania samodzielności 

przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych. Należy zamontować w łazience uchwyty ułatwiające 

przemieszczanie się chorego, brodziki niskopodłogowe oraz krany, które nie wymagają 

wykonywania ruchów obrotowych ręką. Wysokie łóżko zapewni większy komfort wstawania 

oraz układania się do snu, należy również zastosować twardy materac, ułatwia on pacjentowi 

zmianę pozycji do snu [29].  

 

PIŚMIENNICTWO  

1. Profilaktyka i wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów. Raport nr: 

OT.423.4.2018. Warszawa 2020. 

2. Głuszko P., Filipowicz-Sosnowska A., Tłustochowicz W.: Reumatoidalne zapalenie 

stawów. Reumatologia 2016, supl. 1, 4-11. 

3. Marcol-Majewska A., Majewski G., Kotyla P.: Reumatoidalne zapalenie stawów- 

propozycje postępowania diagnostycznego. Forum Reumatologiczne, 2017, 3, 2, 88-92. 

4. Jura-Póltorak A., Olczyk K.: Diagnostyka i ocena aktywności reumatoidalnego 

zapalenia stawów. Diagnostyka laboratoryjna, 2011, 47, 4, 431-438. 

5. Smolen J., Aletaha D, McInnes I.: Rheumatoid arthritis. The Lancet, 2016, 388, 10055), 

2023–2038. 

6. Guła Z., Korkosz Z.: Reumatoidalne Zapalenie Stawów [online]. https://www.mp.pl/ 

pacjent/reumatologia/choroby/63732,reumatoidalne-zapalenie-stawow (data pobrania: 

17.11.2021). 



Wpływ Reumatoidalnego Zaplenia Stawów na jakość życia Pacjentów 

 

 

47 

 

7. Jura-Półtorak A., Olczyk K.: Aktualne poglądy na etiopatogenezę reumatoidalnego 

zapalenia stawów. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2011, 65, 4, 51-57. 

8. Pazdur J. (red.): Reumatoidalne zapalenie stawów. Czelej, Lublin 2012. 

9. Kucharz E.J.: Reumatoidalne zapalenie stawów. [W:] Wielka Interna - Reumatologia. 

Medical Tribune Polska, 2016. 

10. Szczeklik A.: Choroby wewnętrzne. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2017. 

11. Trojanowska J., Rodak I.: Reumatoidalne zapalenie stawów obrębie kończyny dolnej– 

opis przypadku. Kosmetologia Estetyczna, 2020, 1, 9, 71-77. 

12. Krawczyk-Wasilewska A., Gajewska E., Samborski W.: Płeć jako jeden z czynników 

mogących determinować jakość życia w Reumatoidalnym Zapaleniu Stawów. Nowiny 

Lekarskie, 2012, 81, 4, 347-353. 

13. Baran M., Majorczyk. M., Jaworek J.: Cukrzyca i otyłość u pacjentów z 

reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS). Pielęgniarstwo Polskie, 2016, 2, 60, 227-

230.  

14. Wysocka-Skurska I, Sierakowska M, Sierakowski S.: Ocena jakości życia pacjentów z 

reumatoidalnym zapaleniem stawów w zależności od stosowanej terapii 

farmakologicznej. Reumatologia, 2012, 50, 1, 16–23. 

15. Karlson E.W., Deane K.: Environmental and gene-environment interactions and risk of 

rheumatoid arthritis. Rheum Dis Clin North Am., 2012, 38, 2, 405–426. 

16. Grygiel-Górniak B., Puszczewicz M.: Diagnostyka Reumatoidalnego Zapalenia 

Stawów [online]. https://www.przegladreumatologiczny.pl/diagnostyka-reumatoidalne 

go-zapale nia- stawow (data pobrania 28.11.2021). 

17. Ignaczak I., Ignaczak P., Buczkowski P., Jeka S.: Rola lekarza rodzinnego w 

diagnostyce i opiece nad pacjentem z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Forum 

Medycyny Rodzinnej, 2012, 6, 4, 168-174. 

18. Kucharz E., Stajszczyk M., Batko B., Brzosko M., Jeka S., Kotulska A., Leszczyński 

P., Majdan M., Samborski W., Szepietowski J., Świerkot J., Wiland P.: Zastosowanie 

sekukinumabu w leczeniu chorych na łuszczycowe zapalenie stawów- stanowisko 

ekspertów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i Polskiego Towarzystwa 

Dermatologicznego. Forum Reumatologiczne, 2017, 3, 2, 119-125. 

19. Religioni U.: Standardy leczenia pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów – 

aspekty farmakoekonomiczne. Farmakoekonomika szpitalna, 2019, 47, 7-12. 



Wpływ Reumatoidalnego Zaplenia Stawów na jakość życia Pacjentów 

 

 

48 

 

20. Klupiński K.: Fizjoterapia stosowana w reumatoidalnym zapaleniu stawów ręki. Z 

praktyki gabinetu, 2018, 99, https://www.praktycznafizjoterapia.pl/artykul/fizjoterapia-

stosowana-w-reumatoidalnym-zapaleniu-stawow-reki (data pobrania 28.11.2021). 

21. Felis-Giemza A.: Strategia leczenia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów z 

uwzględnieniem obecności czynników „złej prognozy”. Varia Medica, 2017,1, 1, 92–

98. 

22. Tatra T., Snakowska P.: Rola diety w reumatoidalnym zapaleniu stawów– przegląd 

systematyczny badań. Medycyna Rodzinna, 2015, 2, 18, 70-78. 

23. Gugała-Mirosz S.: Dieta RZS w punktach [online]. https://ncez.pzh.gov.pl/choroba-a-

dieta/dieta-rzs-w-punktach/ (data pobrania 28.11.2021). 

24. Wnęk D.: Produkty żywnościowe pomocne w leczeniu reumatoidalnego zapalenia 

stawów. [online]. https://www.mp.pl/pacjent/dieta/diety/diety_w_chorobach/132476, 

produkty-zywnosciowe-pomocne-w-leczeniu-reumatoidalnego-zapalenia-stawow  

(data pobrania 28.11.2021). 

25. Gawęcki J., Grzymisławski M.: Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Wyd. 

Naukowe PWN, Warszawa, 2010.  

26. Steczko D., Bijak E., Bijak P, Kózka M.: Postępowanie rehabilitacyjne w 

reumatoidalnym zapaleniu stawów. Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, 2013, 45, 45-

52. 

27. Jurkowska J., Łagoda K.: Pielęgniarstwo Internistyczne. PZWL, Warszawa, 2015. 

28. Baran M.: Rola fizjoterapii w kompleksowym leczeniu reumatoidalnego zapalenia 

stawów w okresie remisji. Acta Salutem Scientiae, 2019, 1, 53-65. 

29. Księżopolska-Orłowska K.: Postępowanie rehabilitacyjne w reumatologii. 

Reumatologia, 2012, 50, 181-184. 



Komfort życia pacjentów po operacji dyskopatii 

 

 

49 

 

Komfort życia pacjentów po operacji dyskopatii 

 

Bożena Czech1, Jolanta Lewko2, Katarzyna Aleksandra Jasińska3,                 

Regina Sierżantowicz4 

 

1. Klinika Neurochirurgii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 

2. Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 

Medyczny w Białymstoku 

3. Revita Lekarz Rodzinny, Białystok 

4. Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 

Medyczny w Białymstoku 

 

WSTĘP 

 

Wraz ze starzejącą się populacją, choroba krążka międzykręgowego staje się coraz 

bardziej powszechna w społeczeństwie i znacząco przyczynia się do niepełnosprawności. 

Zwyrodnienie dysku lędźwiowego dotyka 80–90% populacji w wieku powyżej 60. r.ż. Jest 

powszechną chorobą wpływającą na zdrowie osób starszych. Patogeneza jest stosunkowo 

skomplikowana, a czynniki ryzyka są nie tylko związane ze środowiskiem zewnętrznym  

i zaangażowaną pracą, ale także ściśle związane z czynnikami genetycznymi organizmu [1,2]. 

Proces degeneracji krążka międzykręgowego zachodzi na poziomie jądra miażdżystego, 

w konsekwencji powodując jego sztywność i zmniejszenie ruchów kręgosłupa.  

Precyzyjna diagnoza schorzenia obejmuje zgodne wyniki kliniczne i radiologiczne. 

Najważniejszą dolegliwością powodowaną przez zmiany zwyrodnieniowe krążka jest ból, 

dlatego też w  początkowej fazie leczenia preferuje się postępowanie zachowawcze, a nie 

chirurgiczne. Stosowanie NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych), terapii 

steroidowej oraz iniekcji znieczulenia miejscowego jest dobrą opcją diagnostyczną i doraźną 

terapeutyczną ulgą w bólu. Ostatnio widoczne są postępy naukowe w metodach leczenia 

odtwórczego i rekonstrukcyjnego krążków międzykręgowych - terapia komórek, genów  

i czynników wzrostu,  co niesie ze sobą nadzieje na lepsze efekty terapeutyczne [3,4]. 

Leczenie chirurgiczne to postępowanie ostateczne, a wybór dekompresji, zespolenia, 

czy wymiany krążka międzykręgowego jest przedmiotem debaty wśród specjalistów. 
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Niedawny rozwój endoskopowej chirurgii kręgosłupa dostarcza nowych informacji na temat 

chirurgii kręgosłupa i strategii leczenia bólu. Celem tych zabiegów jest poprawa stanu 

funkcjonalnego, społecznego i psychospołecznego pacjenta, zachowanie funkcji 

neurologicznych i umożliwienie wykonywania rutynowych, codziennych czynności bez 

narażania biomechaniki kręgosłupa. Stanowi skuteczną alternatywę dla pacjentów, którzy 

wypróbowali już metody zachowawcze, ale nie uzyskali znaczącej poprawy [5,6].  

Najważniejszym celem chirurgii kręgosłupa jest poprawa jakości życia pacjenta. Można 

ją określić jako poczucie komfortu, dobrego samopoczucia lub szczęścia podczas pełnienia 

funkcji fizycznych, intelektualnych i psychicznych w rodzinie i w pracy oraz wartości 

wspólnotowych, do których dana osoba należy. Dlatego też, ze względu na epidemiologiczne  

i funkcjonalne znaczenie patologii kręgosłupa oraz dużą liczbę wykonywanych obecnie 

operacji kręgosłupa, monitorowanie wpływu leczenia operacyjnego na komfort życia 

pacjentów jest uzasadnione [7]. 

 

CEL PRACY 

 

Celem przeprowadzonych badań była ocena komfortu życia pacjentów leczonych 

operacyjnie z powodu dyskopatii. 

 

MATERIAŁ I METODYKA  

 

Badaniami objęto grupę 52 losowo wybranych pacjentów leczonych w Klinice 

Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, po zabiegu dyskopatii.  

Do przeprowadzenia badań wykorzystana została metoda sondażu diagnostycznego. 

Narzędziem badawczym była autorska ankieta opracowana na potrzeby tego badania.  

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej posługując się arkuszem Excel 

programu Office 2016. Stworzone statystyki opisowe opracowano w formie wykresów. 

 

WYNIKI 

 

W badaniu wzięło udział 52 respondentów poddanych chirurgicznemu leczeniu 

dyskopatii, z czego zdecydowaną część – 36 (69,2%) stanowiły kobiety. 
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Najwięcej ankietowanych było w wieku pomiędzy 35 a 45 lat - 22 osoby (42,3%) oraz  

46 a 55 lat – 23 osoby (44,2%). Więcej niż połowa badanych to mieszkańcy wsi (28 osób- 

53,8%),  pozostali to mieszkańcy miast.  

Większość ankietowanych miała wykształcenie średnie – 22 osoby (42,3%), następnie 

zawodowe 14 osób (26,9%), wyższe – 10 (19,2%) oraz podstawowe-  6 osób (11,5%).  

Badana grupa respondentów była aktywna zawodowo, ponieważ aż 50 (96,2%) z nich 

pracowało: 35 (70,0%) fizycznie, a 15 osób (30,0%)- umysłowo. Tylko 2 osoby (3,8%) 

przyznały, że są bezrobotne.  

Ponad połowa badanej grupy (29 osób - 55,8%) zaznaczyła, że na dyskopatię choruje 

od ponad roku, od 6 miesięcy dolegliwości bólowe w kręgosłupie odczuwało 

20 ankietowanych, tj. 38,5% grupy. Od 3 lat chorują 2 osoby (3,8%), a jedna (1,9%) od 10 lat. 

Wyniki przedstawiono na Rycinie 1. 

 

 

Rycina 1. Okres utrzymywania się dolegliwości bólowych kręgosłupa 

 

Ponad ¾ pacjentów (76,9% - 40 osób)  poddano operacji odcinka lędźwiowego 

kręgosłupa, pozostałe 23,1% - odcinka szyjnego. 

Spośród badanych 13 osób (25%) przeszło już 2 zabiegi operacyjne kręgosłupa, jedna  

z grupy zgłosiła, iż  tych zabiegów miała 3 i więcej. 

13,5% (7 osób) respondentów przyznało, że oprócz dyskopatii posiada schorzenia 

współistniejące, wśród których wymieniono reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) -  

6 wskazań i nadciśnienie tętnicze - 1 wskazanie. 

od 6 m-cy; 
20; 38,5%

od 1 roku; 
29; 55,8%

od 3 lat; 2; 3,8%

od 10 lat; 1; 1,9%
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Druga część kwestionariusza dotyczyła komfortu życia ankietowanych, oceniając 

poszczególne: stopień nasilenia bólu, samodzielność w czynnościach dnia codziennego, 

problemy z chodzeniem, siedzeniem, staniem, czy ze spaniem, porównując wyniki zarówno 

przed jak i po zabiegu operacyjnym dyskopatii. Zapytano też, jak choroba wpłynęła na życie 

towarzyskie, życie seksualne i możliwość podróżowania. 

Odczuwanie bólu przed zabiegiem dotyczyło każdej osoby biorącej udział w badaniu. 

34 osoby (65,4%) odczuwały na tyle silny ból, że nieskuteczne było stosowanie leków 

przeciwbólowych, 13 osób (25,0%) określało ból jako znaczący, ale nie brało żadnych leków 

przeciwbólowych, a dla 5 badanych (9,6%) leki przeciwbólowe znosiły całkowicie 

dolegliwości bólowe. Po zabiegu dyskopatii kręgosłupa zdecydowana większość (47 osób- 

90,4%) odczuwany ból określiła jako nieznaczny, dzięki temu nie musieli oni stosować leków 

uśmierzających ból. 2 osoby (3,8%) nadal odczuwało znaczący ból, ale nie bez zastosowania 

terapii przeciwbólowej, kolejne 2 osoby (3,8%) ciągle stosowały leki przeciwbólowe, zaś jedna 

z nich (1,9%) pomimo zabiegu nadal odczuwała dolegliwości, na które bezskuteczne były 

środki przeciwbólowe (Rycina 2). 

 

 

Rycina 2. Ocena stopnia nasilenia bólu przed i po zabiegu 

 

 Przed zabiegiem 42 ankietowanych (80,8%) w różnym stopniu wymagało pomocy  

w  wykonywaniu czynności dnia codziennego. Pomocy potrzebowali głównie w czynnościach 

higienicznych oraz w ubieraniu się, a 6 osób (11,5%),  ze względu na brak wydolności 
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po zabiegu 90,4% 3,8% 1,9% 3,8%

0

13

34

5

47

2 1 2
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%



Komfort życia pacjentów po operacji dyskopatii 

 

 

53 

 

 

większość czasu spędzała w łóżku. Po zabiegu operacyjnym nastąpiła radykalna poprawa i 

tylko 1 osoba (1,9%) potrzebowała pomocy przy czynnościach higienicznych. Poza tym, dla 10 

chorych przed operacją  (19,2%) niektóre czynności dnia codziennego nasilały ból, ale 

funkcjonowali oni bez niczyjej pomocy; po zabiegu dolegliwości zgłaszały 4 osoby (7,7%). 

Dzięki przeprowadzonemu zabiegowi  ponad 90% (47 osób) mogło funkcjonować całkowicie 

samodzielnie, a ból nie ograniczał wcale wykonywania podstawowych czynności w życiu 

codziennym. 

 Prawie wszyscy ankietowani przed zabiegiem operacyjnym mieli trudności 

z przenoszeniem ciężkich przedmiotów. Dla 20 z nich (38,5%) dźwiganie przedmiotów 

sprawiało ból, dla 16 badanych ból uniemożliwiał podnoszenie ciężkich przedmiotów tylko 

przy schylaniu. 7 ankietowanych (13,5%) w ogóle nie mogło podnieść jakichkolwiek 

przedmiotów, 8 osób (15,4%) - tylko lekkie rzeczy. Dla 42 osób, co stanowi ponad 80% badanej 

grupy, po przeprowadzonym zabiegu, podnoszenie ciężarów nie nasilało  dolegliwości 

bólowych. Jednak w przypadku niektórych respondentów zabieg operacyjny nie był w pełni 

skuteczny. 3 ankietowanych (5,8%) nadal nie mogło podnosić żadnych przedmiotów, 2 z nich 

(3,8%) było w stanie podnosić tylko lekkie przedmioty, a dla kolejnych 4 uczestników badania 

(7,7%) dźwiganie ciężkich przedmiotów sprawiało ból. Tylko dla jednej osoby (1,9%) po 

zabiegu operacyjnym ból nadal uniemożliwiał podnoszenie ciężkich przedmiotów z podłogi 

(Rycina 3). 
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Rycina 3. Ocena możliwości podnoszenia ciężkich przedmiotów 

 Przed zabiegiem pozycja siedząca praktycznie wszystkim ankietowanym w różnym 

stopniu sprawiała dużo problemów. Ból całkowicie uniemożliwiał siedzenie 14 osobom 

(26,9%). Grupie 16 respondentów (30,8%) ból przed zabiegiem uniemożliwiał siedzenie dłużej 

niż 1 minutę; po zabiegu problem nadal dotyczył 2 osób (3,8%). Kolejna, 15-osobowa grupa 

respondentów (28,8%) miała problemy z przebywaniem w pozycji siedzącej dłużej niż pół 

godziny; po zabiegu tylko 2 osoby (3,8%) miały z tym problem. Jeden respondent (1,9%) przed 

zabiegiem w ogóle nie miał problemów z siedzeniem, podobnie jak 48 ankietowanych (92,3%) 

po wykonanym zabiegu operacyjnym. 

 Biorący udział w badaniu oceniali też swoje możliwości chodzenia i związane z tym 

problemy bólowe. Dla ponad połowy ankietowanych (30 osób - 57,7%) ból nasilał się podczas 

chodzenia; po zabiegu dyskopatii takie problemy miało tylko 6 osób (7,7%). Przy pomocy kul 

lub balkonika, przed zabiegiem operacyjnym, poruszało się 14 ankietowanych (26,9%, zaś  

w okresie pooperacyjnym z zaopatrzenia ortopedycznego nie korzystał żaden ankietowany. 

Ośmiu osobom (15,4%) ból utrudniał pokonywanie dłuższych dystansów: 4 osobom (7,7%)- 

odległości większych niż 500 metrów (po zabiegu nikt nie miał z tym problemu) i kolejnym 4-

dłuższych niż 1 kilometr. Jak w poprzednich ocenach sprawności, po zabiegu aż 47 

ankietowanym (90,4%) ból przestał utrudniać chodzenie (Rycina 4). 
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Rycina 4. Ocena możliwości chodzenia 

 

 Przebywanie w pozycji stojącej przez dłuższy czas nasilało ból u 16 respondentów 

(30,8%) przed zabiegiem operacyjnym, zaś tylko czworo uczestników badania (7,7%) 

przyznało, że ma dalej ten problem po wykonanej operacji. Z powodu natychmiastowego bólu 

pojawiającego się zaraz po wstaniu 13 osób (25,0%) unikało przebywania w pozycji stojącej,  

16 osobom (30,8%) ból nasilał się po kilku minutach stania (jedna osoba -3,8% po zabiegu), a 

dla 7 z nich (13,5%) po 30 minutach przebywania w pozycji stojącej; po zabiegu operacyjnym 

nikt nie zgłaszał tego typu dolegliwości podczas krótkiego stania. Po zabiegu 47 osób (90,4%) 

przy dłuższym staniu nie odczuwało już żadnego bólu. 

Prawie 90% respondentów z badanej grupy, z powodu utrzymujących się bólów 

kręgosłupa, miało problemy z przespaniem nocy: 26 badanych (50,0%) w związku z 

utrzymującym się bólem nie przesypiało połowy nocy, a 20 osobom (38,5%)  uniemożliwiało 

w ogóle zasnąć. Po zabiegu operacyjnym tylko 1 osoba (1,9%) miała problemy ze snem, a 7 

respondentów (13,5%) odczuwało lekki ból nieprzeszkadzający w zasypianiu. Po zabiegu 44 

osoby (84,6%) przestały czuć ból w czasie snu (Rycina 5). 
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Rycina 5. Odczuwanie bólu podczas snu 

 

 W pracy przeanalizowano również wpływ odczuwanego bólu na prowadzone przez 

uczestników życie towarzyskie. 16 osobom  z grupy (30,8%) ból znacznie ograniczał życie 

towarzyskie, w związku z czym przestali oni w nim uczestniczyć (po zabiegu nikt nie zgłosił 

już tego problemu). Dla 9 ankietowanych (17,3%) życie towarzyskie ograniczało się do 

spotkań w ich domu; po zabiegu tylko 1 osoba (1,9%) miała ten problem. 23 chorych (44,2%) 

z powodu odczuwania bólu bardzo ograniczyło spotkania i nie wychodzą zbyt często z domu 

(z czego problem taki zgłosiła 1 osoba po zabiegu). Dla 5 osób (9,6%) ból nie miał większego 

wpływu na ich życie towarzyskie, ale musieli oni unikać zajęć wymagających nadmiernego 

ruchu, np. tańca. Po zabiegu dyskopatii 45 ankietowanych (86,5%) przestało mieć jakiekolwiek 

ograniczenia w prowadzeniu życia towarzyskiego. 

 Aktywność seksualna respondentów również była ograniczona odczuwanym 

nasileniem bólu. Jakąkolwiek aktywność seksualną ból ograniczył 15 osobom (28,8%), po 

zabiegu 1 osoba zgłosiła brak  aktywności seksualnej z powodu dolegliwości. Aż 25 

ankietowanych (48,1%) poważnie ograniczyło swoje życie seksualne z powodu dolegliwości 

bólowych. Dwóm osobom (3,8%) ból w nieznacznym stopniu ograniczył aktywność seksualną, 
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a 10 uczestnikom (19,2%) aktywność seksualna nie wywoływała bólu. Po zabiegu operacyjnym 

zdecydowana większość, bo prawie 85%, wróciła do normalnej aktywności seksualnej. 

 

 

Rycina 6. Odczuwanie bólu podczas podróży 

           Dolegliwości bólowe w przebiegu dyskopatii wpłynęły również na możliwości 

podróżowania respondentów: 12 osobom (21,8%) ból całkowicie uniemożliwił podróże,  

23 (41,8%) w stopniu zasadniczym, a 13 ankietowanych (23,6%) w czasie podróży odczuwało 

silniejsze bóle, ale nie zmuszały one do zmiany środka transportu. Ponadto 7 osób (8,4%) tylko 

czasami odczuwało bóle podczas podróży. Po zabiegu dyskopatii praktycznie wszystkim 

uczestnikom badania komfort podróży się poprawił, w związku z nieodczuwaniem bólu 

(Rycina 6). 

 

DYSKUSJA 

 

W ciągu ostatnich dziesięcioleci widoczny jest wzrastający odsetek osób cierpiących na 

choroby przewlekłe, które mogą niekorzystnie wpływać na komfort życia osób 

chorujących. Komfort życia związany ze zdrowiem to wielowymiarowa koncepcja, która 

obejmuje domeny związane z funkcjonowaniem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym 
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i społecznym. Wykracza poza bezpośrednie miary zdrowia populacji, oczekiwanej długości 

życia i przyczyn śmierci, koncentruje się natomiast na wpływie stanu zdrowia na komfort życia. 

Obecnie podkreśla się znaczenie jakości życia i dobrego samopoczucia związanego ze 

zdrowiem, włączając je jako jeden z nadrzędnych celów promocji zdrowia oraz szerzenia 

zachowań prozdrowotnych [8,9].  

Badanie, które zostało przeprowadzone miało na celu poznanie oceny komfortu życia 

chorych z dyskopatią kręgosłupa poddanych zabiegom operacyjnych. Do badania zostały 

zakwalifikowane 52 osoby, z których największą grupę stanowiły osoby w wieku 35-55 lat, 

podobnie jak w badaniu Klimaszewskiej i wsp. [10], gdzie średni wiek badanego wyniósł 43 

lata. W analizie Fronczyk i Kulińskiego [11] większość badanych pacjentów była w wieku 51–

60 lat (57%). Podobnie jak w badaniu Antczak i wsp. [12] większość respondentów była 

aktywna zawodowo i wykonywała pracę fizyczną.  

 W autorskim badaniu, ponad połowa respondentów - 55,8 %, z bólami kręgosłupa 

zmagała się powyżej roku, a nieliczni powyżej 3 lat. W grupie Antczaka i wsp [12], najdłużej  

z bólem kręgosłupa  (do 15 lat) zmagało się 18% respondentów, do 10 lat – 26%, do 3 lat – 

22%, najwięcej osób z bólem kręgosłupa zmagało się od 1 roku i 6% od pół roku cierpiało 

z powodu bólu kręgosłupa odcinka lędźwiowego.  

W analizie własnej, ankietowani najczęściej zgłaszali dyskopatię w odcinku 

lędźwiowym (77%) i szyjnym 23%. Z tego też powodu, 73% chorych było operowanych 

pierwszy raz, 2 zabiegi kręgosłupa przeszło 25% ankietowanych, a 1 osoba (2%) zgłosiła, że 

tych zabiegów miała „3 i więcej”.  Natomiast w grupie Karakuły i Babiarczyk [13] ogromna 

większość (92%) miała wykonywaną operację po raz pierwszy.  

 W drugiej części autorskiego kwestionariusza respondenci musieli wypowiedzieć się na 

temat  komfortu ich życia przed i po chirurgicznym leczeniu dyskopatii.  

Każda osoba biorąca udział w badaniu, przed zabiegiem operacyjnym, odczuwała ból 

w różnym stopniu. 71% badanych określało ból jako silny, którego nie uśmierzały stosowane 

leki przeciwbólowe, dla 18% odczuwany ból był znaczący, ale mimo tego nie stosowali leków 

przeciwbólowych, a u 10% stosowanie leków niwelowało dolegliwości bólowe. Po zabiegu aż 

86% określiło odczuwany ból jako nieznaczny, bez konieczności zażywania leków 

przeciwbólowych. W badaniu Klimaszewskiej i wsp. [10], 42% ankietowanych przyznało, że 

leki znoszące ból w średnim stopniu pomagają, 23% żyje z bólem lecz nie używa leków 

przeciwbólowych, a 15% respondentów oceniło, że leki całkowicie niwelują ból. 13% 

respondentów tolerowało ból bez używania leków, a dla 8% leki przynosiły niewielką ulgę.  
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Analiza Fronczyk i Kulińskiego [11] wykazała, iż ponad połowa badanych pacjentów 

odczuwała ból codziennie (54%), a 30% pacjentów cierpiało z powodu bólu kilka razy  

w tygodniu.  

Przed zabiegiem aż 78% respondentów wymagało pomocy (w różnym stopniu) przy 

wykonywaniu codziennych czynności, szczególnie w czynnościach higienicznych i ubieraniu 

się. Przed zabiegiem 20% respondentów wykonywanie niektórych czynności nasilało ból, 

jednak nie potrzebowali pomocy. Po zabiegu ten problem dotyczył tylko 7% ankietowanych. 

Po operacji, większość respondentów była zadowolona, ponieważ aż u 85% z nich codzienne 

czynności nie nasilały bólu i mogli funkcjonować całkowicie sami. W badaniach 

Klimaszewskiej i wsp. [10], 46% ankietowanych mogło samodzielnie funkcjonować, ale 

sprawiało im to dodatkowy ból, 13% większość czynności wykonywało samodzielnie, a 26% 

funkcjonowało bez bólu . 

Wszystkim respondentom z naszego badania przed zabiegiem operacyjnym trudność 

sprawiało podnoszenie ciężarów. Ból przy dźwiganiu przedmiotów sprawiał problem 39% 

osobom, a  32% mogło podnosić jedynie ciężary, które stały np. na stole, ponieważ nasilenie 

bólu uniemożliwiało im podnoszenie ciężkich przedmiotów z podłogi. 13% nie było w stanie 

w ogóle podnieść jakichkolwiek przedmiotów, a jeśli już, to tylko lekkie. Natomiast po zabiegu 

77% respondentów podnosiło ciężary bez problemu. Bardzo podobne wyniki otrzymała 

Klimaszewska i wsp. [10]. Podnoszenie ciężkich przedmiotów wywoływało ból u 40% 

ankietowanych, u kolejnych 20% przeszkadzał on w podnoszeniu ciężkich przedmiotów  

z podłogi, ale 17% dobrze sobie z nimi radziło, jeśli były dobrze umieszczone. Tylko niecały 

procent respondentów w ogóle nie radził sobie z podnoszeniem jakichkolwiek ciężarów. 

Przed zabiegiem 26% biorących udział w badaniu własnym z powodu bólu nie było  

w stanie siedzieć, a po przeprowadzonym zabiegu tylko 2% uskarżało się na ten problem.  

Kolejni respondenci (30%) z powodu bólu nie mogli siedzieć dłużej niż 1 minutę, po zabiegu 

operacyjnym tylko 6% miało z tym problem. Taki sam odsetek osób miał trudności  

z wytrzymaniem w pozycji siedzącej pół godziny (4% po operacji). Zdecydowana większość 

(87%) po zabiegu mogła już bez bólu przebywać w pozycji siedzącej. W analizie 

Klimaszewskiej i wsp. [10], dla 54% respondentów ból przeszkadzał najbardziej w siedzeniu 

dłużej niż 1 godzinę, w ulubionym fotelu mogło siedzieć dowolną ilość czasu 17% 

ankietowanych, a 1% nie mógł w ogóle siedzieć. 

Ból ograniczający swobodne poruszanie się też może obniżać komfort życia pacjentów. 

W badaniach własnych 55% zgłaszało ból, który nasilał się podczas chodzenia (11% po 
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zabiegu), a 28% do chodzenia musiało używać kul lub balkonika. Respondenci mieli tez 

problem z pokonywaniem krótszych bądź dłuższych dystansów, tj. 500 m – 8%, 1 km – 2%. 

Po zabiegu u 86% ankietowanych ból już nie utrudniał chodzenia. W badaniach 

Klimaszewskiej i wsp. [10], 43% ankietowanym ból przeszkadzał w pokonaniu więcej niż 1 

km, a 46% wcale nie przeszkadzał. 

Przed zabiegiem pozycja stojąca również sprawiała respondentom dużo cierpienia: 33% 

nie mogło stać dłuższy czas, u 29% ból nasilał się już po kilku minutach pozostawania w pozycji 

stojącej, a 25% unikało stania z powodu pojawiania się natychmiastowego bólu. Po zabiegu 

operacyjnym aż 90% respondentów przestało odczuwać ból. Z powodu bólu 49% nie 

przesypiało nawet połowy nocy, z przespaniem całej nocy miało 38% ankietowanych. Po 

zabiegu 84% przestał odczuwać ból podczas snu. 

 Od dobrego samopoczucia fizycznego po zdrowie psychiczne, przewlekły ból zakłóca 

wszystkie aspekty życia pacjentów, między innymi życie towarzyskie, aktywność seksualną, 

czy podróże. Respondenci biorący udział w naszym badaniu zdecydowanie ograniczali 

spotkania towarzyskie: 42% z powodu odczuwanego bólu nie wychodziło z domu zbyt często, 

30% w ogóle przestało uczestniczyć w spotkaniach, a 17% życie towarzyskie ograniczyło się 

do spotkań w domu. Zabieg operacyjny, który został u nich wykonany spowodował, że aż 86% 

respondentów przestało mieć jakiekolwiek ograniczenia w prowadzeniu życia towarzyskiego. 

 Intensywny ból, jakiego przed zabiegiem doznawało 76% ankietowanych, w poważnym 

zakresie ograniczał ich aktywność seksualną; 29% jakąkolwiek aktywność, a 47% poważnie 

ograniczał im tę sferę życia. Po zabiegu dyskopatii 80% biorących udział w badaniu wróciło do 

normalnej aktywności seksualnej.  

Respondenci wskazywali też na duże problemy z podróżowaniem. 99% z nich 

w różnym stopniu miało ograniczenia z tym związane: 27% całkowicie zrezygnowało 

z podróżowania, 43% ograniczyło podróże w stopniu zasadniczym, 25% ankietowanych 

odczuwało silniejsze bóle w czasie podróżowania, a 8% czuło je tylko czasami. Sytuacja po 

zabiegu zmieniła się diametralnie. Żaden z respondentów po zabiegu operacyjnym nie 

odczuwał dyskomfortu w czasie podróży spowodowanego bólem. 

Metaanaliza czterech wysokiej jakości badań randomizowanych dokonana przez 

Saltycheva i wsp. [14] nie znalazła potwierdzenia, że zabieg usztywnienia odcinka 

lędźwiowego kręgosłupa jest bardziej skuteczny w zmniejszaniu postrzeganej 

niepełnosprawności z powodu zwyrodnieniowej choroby kręgosłupa, w porównaniu 

z leczeniem zachowawczym w okresie obserwacji trwającej 1–2 lata. 
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W podsumowaniu swoich badań Ajiboye i wsp. [15] stwierdzili, że zwyrodnienie krążka 

międzykręgowego odcinka lędźwiowego stawia przed pacjentami wyzwania funkcjonalne  

i wpływa na komfort ich życia. Pacjent powinien mieć odpowiednio dobraną metodę leczenia, 

aby uzyskać pożądany wynik. Komfort życia przed i po leczeniu oraz objawy kliniczne jako 

ocena i wyniki wybranej metody leczenia u pacjentów są zalecane w celu oceny  

i prognozowania działań w zakresie leczenia. Ponadto, w badanej grupie stwierdzili znaczną 

poprawę jakości życia po leczeniu operacyjnym i objawów klinicznych, w porównaniu  

z wynikami przedoperacyjnymi. Zauważono również, że leczenie operacyjne przyniosło 

najlepsze rezultaty w porównaniu z innymi formami leczenia.  

Czynniki związane z bólem w dużym stopniu przyczyniają się do jakości życia osób, co 

podkreśla Bowling i wsp. [16]. Nasilenie bólu negatywnie wpływa na ich funkcje fizyczne  

i pełnienie ról. Wpływa też na codzienne życie, jego komfort, prowadzi do niepełnosprawności 

i nieobecności w pracy.  

 

WNIOSKI 

 

W wyniku przeprowadzonych badań i analizie uzyskanych wyników ustalono następujące 

wnioski: 

1. Nasilenie bólu po przeprowadzonym zabiegu operacyjnym dyskopatii kręgosłupa  

w opinii respondentów zdecydowanie się zmniejszyło i nie muszą już stosować 

leków przeciwbólowych. 

2. Samodzielność respondentów w wykonywaniu czynności dnia codziennego 

zdecydowanie wzrosła po wykonanej operacji kręgosłupa. 

3. Możliwość podnoszenia ciężkich przedmiotów bez nasilania bólu w grupie 

respondentów zdecydowanie wzrosła. 

4. Zdecydowana większość respondentów dzięki poddaniu się operacji kręgosłupa 

odzyskała możliwość swobodnego przebywania w pozycji siedzącej i stojącej. 

5. Ponad 90% ankietowanych przyznało, że po zabiegu operacyjnym kręgosłupa ból 

przestał ograniczać ich możliwość chodzenia. 

6. Praktycznie cała grupa respondentów po operacji przestała mieć problemy  

z przespaniem całej nocy. 

7. Dzięki zabiegowi operacyjnemu respondenci znowu mogą w pełni uczestniczyć  

w życiu towarzyskim. 
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8. Po operacji dyskopatii ból przestał respondentom ograniczać aktywność seksualną  

i możliwość podróżowania. 
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WPROWADZENIE 

 

 Nietrzymanie moczu stanowi powszechny problem wśród kobiet i doprowadza do 

obniżenia jakości życia pacjentów. Ze względu na wstydliwy charakteru i związane z nim 

piętno społeczne częstokroć dolegliwości te nie są zgłaszane [1,2]. 

 Ryzyko pojawiania się nietrzymania moczu wzrasta wraz z wiekiem, co więcej może 

negatywnie oddziaływać na chorych [3]. 

 Lekarze posiadają umiejętności diagnozowania oraz leczenia nietrzymania moczu. Istotę 

leczenia stanowi określenie właściwego rodzaju nietrzymania moczu u pacjenta, a także 

zastosowanie wskaźników jakości życia przedstawianych przez chorych w celu zaplanowania 

konkretnego leczenia [4]. 

 

CEL PRACY 

 

Celem pracy jest wyjaśnienie rosnącego problemu zdrowia publicznego, jakim jest  

nietrzymanie moczu. 

W pracy szczegółowo przedstawiono rodzaje oraz epidemiologię nietrzymania moczu, 

a także omówiono czynniki ryzyka, uwzględniając czynniki ryzyka oddzielnie dla mężczyzn i 

kobiet. 

Co więcej, zaprezentowane zostały możliwości diagnostyczne pacjentów z tym 

problemem. 

Ponadto, znaczną uwagę skupiono na rodzajach leczenia nietrzymania moczu 

uwzględniając zarówno leczenie zachowawcze, farmakologiczne, jak i również operacyjne. 
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DEFINICJA NIETRZYMANIA MOCZU 

 

 Nietrzymanie moczu (NM) określane jest jako objaw nieumyślnego ujścia moczu 

zaobserwowanego przez opiekuna chorego bądź samego pacjenta [5]. 

 Może powstawać w wyniku  licznych etiologii i mieć istotne, negatywne oddziaływanie 

na samopoczucie społeczne, ekonomiczne, fizyczne, a także psychiczne pacjentów [6]. 

 

RODZAJE NIETRZYMANIA MOCZU 

 

 Klasyfikacja nietrzymania moczu zależna jest od jego charakterystyki oraz 

współwystępujących okoliczności. Dlatego tez w praktyce klinicznej wyodrębnia się trzy 

główne typy nietrzymania moczu: 

• wysiłkowe nietrzymanie moczu - wyciek moczu nie jest zależny od woli pacjenta, 

pojawia się w czasie wysiłku fizycznego, kaszlu bądź kichania;  

• naglące nietrzymanie moczu - wyciek moczu nie jest zależny od woli pacjenta, ponadto 

poprzedza go uczucie nagłego parcia (naglącej potrzeby oddania moczu bez możliwości 

jej opanowania); 

• mieszane nietrzymanie moczu - wyciek moczu nie jest zależny od woli pacjenta, 

powiązany jest z wysiłkiem, kaszlem bądź kochaniem oraz naglącym parciem na mocz 

[5,7]. 

 Najnowsze doniesienia wyróżniają również 4 typ określany jako nietrzymanie moczu z 

przepełnienia [7]. Badania wskazują, że wysiłkowe nietrzymanie moczu oraz naglące 

nietrzymanie moczu mają związek z chorobowością psychiczną oraz fizyczną, jak i również 

znacznymi kosztami społecznymi [8]. 

 Należy też dodać, że nietrzymanie moczu może również być osobnym objawem bądź 

objawem towarzyszącym innym symptomom z dolnej części dróg moczowych [5].  

 Współcześnie obowiązuje klasyfikacja International Continence Society (Międzyna-

rodowego Towarzystwa Kontynencji), zgodnie z którą symptomy z dolnej części dróg 

moczowych zawierają objawy powiązane z: 

• oddawaniem moczu - mikcja z użyciem tłoczni brzusznej, trudności z zapoczątkowanie 

mikcji, przerywany strumień moczu, osłabiony strumień moczu, wyłapywanie moczu 

w czasie zakończenia mikcji; 
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• gromadzeniem moczu - nietrzymanie moczu, częstomocz, parcie na mocz, nokturia [5]. 

 Ponadto, wyróżnia się także objawy pomikcyjne: wyłapywanie moczu po mikcji oraz 

uczucie opróżnienia pęcherza niecałkowicie [5]. 

 Pojawianie się wyżej wymienionych objawów nie jest charakterystyczne dla 

poszczególnych schorzeń, mimo iż częstokroć występuje powiązanie pomiędzy nimi a 

obecnością przeszkody podpęcherzowej [5]. 

 Co więcej, symptomy z dolnych dróg moczowych mogą być przejawem zaburzonej 

funkcji pęcherza moczowego, a także pozostałych funkcjonalnych bądź strukturalnych 

defektów dróg moczowych, jak i również zapowiedzią licznych neurologicznych schorzeń [5]. 

 

EPIDEMIOLOGIA 

 

 Nietrzymanie moczu stanowi istotny problemem zdrowotny oddziałujący na życie około 

400 milionów ludzi na całym świecie [9].  

 Co więcej, globalne starzenie się społeczeństwa przyczyni się do wzrostu częstości 

pojawiania się NM w przyszłości [9].  Schorzenie to ma status choroby społecznej [5]. 

 Dysfunkcja ta tyczy się ponad 5% populacji, dlatego tez Światowa Organizacja Zdrowia 

(WHO) pozwala na określanie nietrzymania moczu jako zaburzenia społecznego [5]. 

 Wyróżnia się dwa szczyty zachorowań: w dzieciństwie, następny u pacjentów powyżej 

40. roku życia [9]. 

 Nietrzymanie moczu negatywnie oddziałuje na jakość życia chorego [5].  W związku z 

tym, że istnieją różnice w metodologii badań epidemiologicznych oceniających nietrzymanie 

moczu, szacuje się, że występuje ono z częstością od 3% do nawet 55% [5]. 

 Nietrzymanie moczu pojawia się częściej u kobiet, w porównaniu z mężczyznami [5]. 

 20% kobiet i aż 77% pacjentek znajdujących się w  domach opieki ma nietrzymanie 

moczu, natomiast tylko 25% szuka pomocy bądź otrzymuje leczenie [10]. 

 Należy również dodać, że częstość pojawiania się nietrzymania moczu wzrasta wraz                     

z wiekiem zarówno u kobiet, jak i również mężczyzn [5,11]. 

 Co więcej, obecność schorzeń przewlekłych również zwiększa prawdopodobieństwo 

pojawiania się nietrzymania moczu [5]. 

 Schorzenie to może doprowadzić do umieszczenia pacjenta nim dotkniętego w domu 

opieki społecznej, może także prowadzić do dłuższej hospitalizacji, co więcej zwiększa ryzyko 

zgonu u pacjentów powyżej 65. roku życia [5]. 
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 Najczęściej pojawiającym się typem nietrzymania moczu u kobiet jest wysiłkowe 

nietrzymanie moczu, następnie mieszane nietrzymanie moczu i kolejno naglące nietrzymanie 

moczu [5]. 

 U mężczyzn zaś częstokroć pojawia się naglące nietrzymanie moczu, natomiast rzadziej 

typ wysiłkowy oraz mieszany. Co więcej, NM występuje u panów często po leczeniu prostaty 

[5,12]. 

 

CZYNNIKI RYZYKA 

 

 Współcześnie wyróżnia się kilka prawdopodobnych oraz pewnych czynniki ryzyka NM 

[5].   Wśród pewnych czynników wymienia się, między innymi: 

• ciąże; 

• rasę kaukaską; 

• otyłość; 

• porody siłami oraz drogami natury; 

• ograniczenia ruchomości; 

• doustną terapię estrogenową (u kobiet w wieku 55 lub starszych); 

• nieprawidłowości genetyczne; 

• cukrzycę; 

• demencję [5,13].  

 Badania donoszą, że NM częstokroć występuje po raz pierwszy w czasie ciąży i 

utrzymuje się przez okres połogu. Wśród czynników ryzyka, poza pojawianiem się 

nietrzymanie moczu w czasie ciąży, wymienia się także zaparcia, liczne porody oraz wiek 

ciążowy w chwili urodzenia równy bądź większy niż 37 tygodni [14]. 

 Należy również dodać, że położnicze oraz ciążowe czynniki ryzyka predysponujące do 

pojawiania się zaburzeń dna miednicy po porodzie są wieloczynnikowe, co więcej różnią się 

zależnie od dysfunkcji dna miednicy [13].  Wśród prawdopodobnych czynników ryzyka 

wymienia się: 

• palenie tytoniu; 

• dietę; 

• zakażenia dolnych dróg moczowych; 

• depresje; 

• ćwiczenia fizyczne [5]. 
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 Najnowsze doniesienia wskazują, że uprawianie sportu zwiększa częstość pojawiania się 

nietrzymania moczu. Co więcej, wpływ na to zaburzenie ma również rodzaj wykonywanej 

aktywności [15]. 

 Inne badania donoszą, iż NM stanowi częste powikłaniem u osób z przewlekłym kaszlem. 

W związku z tym identyfikowane jako czynniki ryzyka mogą być również:  

• silny kaszel,  

• starszy wiek,  

• przewlekłe zapalenia zatok,  

• bóle mięśni brzucha bądź kaszel łatwo wyzwalany wysiłkiem fizycznym [16]. 

 Opierając się na dostępnych badaniach, u mężczyzn wymienia się następujące pewne 

czynniki ryzyka: 

• starszy wiek; 

• operacje na gruczole krokowym; 

• obecność objawów z dolnych dróg moczowych; 

• zakażenie układu moczowego; 

• ograniczenie mobilności chorego; 

• zaburzenia neurologiczne; 

• cukrzyca [5]. 

Natomiast wśród prawdopodobnych czynników ryzyka u mężczyzn wymienia się: 

•  małą aktywność fizyczną; 

•  otyłość [5]. 

 

DIAGNOSTYKA  

 

 Diagnostyka jest bardzo istotna ze względu na fakt obciążenia chorobowego rodziny 

pacjenta [17]. 

 Badania donoszą, że w przypadku kobiet cierpiących na wysiłkowe NM (i inne typy) 

podstawowa ocena obejmuje:  

•  wywiad;  

•  badanie fizykalne;  

•  próbę wysiłkową na kaszel;  

•  dzienniczek mikcji; 

•  objętość moczu zalegającego po mikcji; 
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•  badanie ogólne moczu [5,18]. 

 Zebranie wywiadu i przeprowadzenie badań dodatkowych oraz fizykalnego jest 

niezbędne w ustaleniu konkretnej przyczyny, jak i również typu nietrzymania moczu. 

Umożliwia też ustalenie czynników ryzyka oraz oddziaływania inkontynencji na jakość życia 

chorego [5,19]. 

 Należy również dodać, że wywiad oraz badanie przedmiotowe (badanie pochwy i pomiar 

objętości zalegającej po mikcji) poza ustaleniem rozpoznania, pozwalają także na wykluczenie 

infekcji dróg moczowych [20]. 

 Narzędziami pomocnymi w postawieniu diagnozy i monitorowania stanu pacjenta są: 

dzienniczek mikcji (minimum z trzech dni), a także zwalidowane kwestionariusze [5, 21]. 

 Zidentyfikowanie odwracalnych bądź przejściowych przyczyn NM, ale też istniejących 

oraz mogących się rozwinąć powikłań i właściwego sposobu leczenia jest możliwe tylko przy 

systematycznej ocenie pacjenta [5]. 

 Badanie urodynamiczne wykonywane jest w przypadku niepowodzenia terapii 

zachowawczej [5]. 

 Ciekawostką jest to, że Women's Preventive Services Initiative stanowi jedyną dużą 

organizację na 2019 rok, która rekomenduje u wszystkich kobiet coroczne badania 

przesiewowe w kierunku nietrzymania moczu, mimo niskich bądź niewystarczających 

dowodów dotyczących skuteczności oraz dokładności metod [21]. 

 

LECZENIE 

 

 Wyróżnia się leczenie zachowawcze, leczenie farmakologiczne oraz zabieg chirurgiczny, 

w zależności od pacjenta i nasilenia objawów choroby [22]. 

 

Leczenie zachowawcze 

 Leczenie zachowawcze NM stanowi postępowanie terapeutyczne bez uwzględniania 

farmakoterapii oraz zabiegu operacyjnego [5].  W jego skład wchodzą następuje elementy: 

• modyfikacja czynników przyczyniających się do nietrzymania moczu; 

• metody fizykalne; 

• zmiana stylu życia [5]. 

 Leczenie zachowawcze uznawane jest za niedrogie i nieinwazyjne, co więcej związane 

jest z niskim ryzykiem pojawiania się zdarzeń niepożądanych [5]. 
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 W większej części przypadków leczenie to powinno stanowić pierwszą linię 

terapeutyczną [5]. 

 Leczenie to wskazane jest także w przypadku pacjentów, którzy ze względów 

zdrowotnych nie mogą poddać się operacji bądź nie akceptują go [5]. 

 Z reguły w postępowaniu klinicznym leczenie zachowawcze stosuje się przez 3 miesiące 

(około), czasem aż do 20 tygodni - szczególnie u otyłych pacjentów, którzy planują schudnąć 

bądź też pacjentów wykonujących ćwiczenia dna miednicy, przed tym jak przystąpi się do 

ewaluacji efektywności leczenia lub kolejnego etapu terapeutycznego [5]. 

 

Leczenie farmakologiczne 

 Leczenie farmakologiczne NM nie jest łatwe, nierzadko daje niewielkie efekty - zależnie 

od nasilenia oraz typu nietrzymania moczu [5]. 

 Leczenie to powinno się stosować bezwzględnie z innymi zachowawczymi metodami 

leczniczymi [5]. 

 W przypadku leczenia naglącego NM oraz typu mieszanego NM często stosuje się 

preparaty z grupy leków acetylocholinergicznych, których zadaniem jest blokowanie 

receptorów muskarynowych, zlokalizowanych w mięśniówce gładkiej ściany pęcherza 

moczowego, możliwe że też w nabłonku przejściowym [5]. 

 Jest to sposób, który pozwala na zmniejszenie automatycznych skurczów wypieracza, 

chociaż trochę łagodząc objawy naglącego NM, jak i również redukcję liczby epizodów 

nietrzymania moczu [5]. 

 Nowszą formę stanowią agoniści receptora beta-3, których zadaniem jest rozluźnienie 

mięśniówki pęcherza moczowego. Są szczególnie rekomendowane dla osób starszych, gdyż w 

odróżnieniu od leków antymuskarynowych, nie oddziałują na obciążenie acetylocholinergiczne 

oraz funkcje poznawcze [5]. 

 W przypadku, gdy podstawowa farmakoterapia nie przyniesie efektów można zastosować 

toksynę botulinową (gdy wcześniej zostanie wykonane badanie urodynamiczne potwierdzające 

typ naglący lub mieszany NM) [5]. 

 Toksyna botulinowa stanowi metodę minimalnie inwazyjną, co więcej jest coraz częściej 

wykonywana w ramach procedury ambulatoryjnej [5]. 

 W wysiłkowym NM farmakoterapia ma ograniczone działanie, ponieważ po 

zastosowaniu leków występują liczne objawy uboczne [5]. 
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 Współcześnie lekiem stosowanym w tym typie nietrzymania moczu jest duloksetyna, 

która ma częściowe i ograniczone efekty. Jej stosowanie ograniczone jest do lekarzy 

specjalistów NM [5]. 

 U pacjentów, u których przyczyną NM jest nieprawidłowa wydolność mięśnia 

wypieracza pęcherza moczowego, współcześnie nie rekomenduje się leczenia 

farmakologicznego. W tym przypadku stosuje się mechaniczne opróżnianie pęcherza 

moczowego, które jest przerywane cewnikowaniem przez opiekuna bądź samocewnikowaniem 

[5].  

 

Leczenie operacyjne 

 Leczenie operacyjne mieszanego oraz wysiłkowego NM, tak jak leczenie innych 

schorzeń ewaluowało w minionych dziesięcioleciach z operacji otwartych do procedur 

minimalnie inwazyjnych. Dlatego też możliwy jest dobór najbardziej odpowiedniego zabiegu 

dla pacjenta, co związane jest z mniejszą liczbą powikłań i większą efektywnością [5]. 

 Całkowite badanie urodynamiczne niejednokrotnie wykonuje się przed kwalifikacją do 

zabiegu operacyjnego [5].  Leczenie chirurgiczne stosowane jest w przypadku pacjentów, 

którzy: 

•   rezygnują z leczenia zachowawczego z powodu braku dostatecznych efektów; 

•   tracą motywację do tej formy terapii; 

•   przerastają ich koszty terapii zachowawczej [5]. 

 W przypadku powyższej grupy pacjentów niezbędne może okazać się leczenie 

chirurgiczne [5]. 

 Operacja wysiłkowego NM ma na celu uzyskanie wystarczającego ciśnienia zamknięcia 

cewki moczowej niedopuszczającego do samoistnego wycieku moczu w czasie podwyższenia 

ciśnienia w jamie brzusznej, przy jednoczasowym zapewnieniu całkowitego oraz niskociśnie-

niowego opróżnienia pęcherza moczowego [5]. 

Zastosowanie w tym typie nietrzymania moczu mają: 

• taśmy autologiczne; 

• sztuczne zwieracze cewki moczowej; 

• taśmy podcewkowe; 

• kolposuspensja; 

• ostrzyknięcie cewki moczowej/zwieracza substancjami obliterującymi, jak np. kwas 

hialuronowy [5]. 
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 W przypadku naglącego nietrzymania moczu stosuje się między innymi dopęcherzowe 

iniekcje toksyny botulinowej, a także implantację neurostymulpatora [5]. 

 Stosuje się również bardziej radykalny zabieg augmentacji pęcherza moczowego                        

w przypadku nietrzymania moczu z powodu nadaktywnego wypieracza, małej podatności bądź 

pojemności pęcherza moczowego [5]. 

  

Fizjoterapia 

 Wysiłkowe nietrzymanie moczu stanowi wynik osłabionych mięśni cewki moczowej, 

natomiast NM z parcia naglącego to skutek nadmiernej aktywności mięśni pęcherza 

moczowego [20]. 

 Terapia polega na modyfikacji stylu życia pacjenta [20].   W fizjoterapii dna miednicy w 

wysiłkowym nietrzymaniu moczu możemy zastosować: 

• ćwiczenia Kegla z pomocą bądź bez pomocy fizjoterapeuty;  

• urządzenia typu pessar; 

• wkładkę do cewki moczowej [20]. 

 

PODSUMOWANIE 

 

 Nietrzymanie moczu to każda mimowolna utrata moczu. Choroba stanowi istotny 

problem medyczny i społeczny [23,24].   

Wyróżniamy kilka typów NM:  

•  wysiłkowe nietrzymanie moczu,  

•  naglące nietrzymanie moczu, 

•  mieszane nietrzymanie moczu [24]. 

 Nietrzymanie moczu pojawia się w każdym wieku, co więcej częstość jego występowania 

wzrasta wraz z wiekiem z powodu współistniejących schorzeń oraz upośledzenia 

funkcjonalnego [25]. 

 Podstawą leczenia nietrzymania moczu jest dobra diagnostyka pacjenta [26]. 

 Leczenie dzielimy na zachowawcze, farmakoterapię oraz interwencje chirurgiczne [27]. 

 W początkowym etapie wysiłkowe nietrzymanie moczu powinno być leczone fizjoterapią 

oraz ćwiczeniami mięśni dna miednicy, natomiast w przypadku niepowodzenia operacjami, np. 

w postaci taśmy podcewkowej [28,29]. 
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 Istotnie jest również to, że z powodu wstydu i nieświadomości (o skutecznych metodach 

leczniczych) większość kobiet z nietrzymaniem moczu nie szuka pomocy [30]. 
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WSTĘP 

 

Definicja zdrowia wg WHO [Światowa Organizacja Zdrowia] to dobrostan fizyczny, 

psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby. Wszystkie trzy wymienione elementy 

uzupełniają się i zależą od siebie tak, że deficyt w jednym obszarze ma wpływ na gorsze 

funkcjonowanie w pozostałych dwóch.  Składową zdrowia, która jest najtrudniejsza do 

opisania, zbadania i zmierzenia jest z pewnością dobrostan społeczny. Wynika to z faktu, że 

jest to pojęcie interdyscyplinarne, którym zajmuje się medycyna, psychologia, socjologia, 

ekonomia,  kultura, filozofia i religia. W 1974 r. opublikowano w Kanadzie raport Marka 

Lalonde’a z którego wynikało, że stan zdrowia tylko w 10% zależy od opieki medycznej, 50% 

to styl życia, po 20% czynniki środowiskowe i biologiczne [1].  Chociaż praca ta spotkała się 

z dużą krytyką to podobne raporty opublikowano później w USA i Wielkiej Brytanii. 

             Pod koniec XX w. zajęto się praprzyczynami wybranych jednostek chorobowych - 

dowody jednoznacznie  wskazywały, że zdrowie w największym  stopniu zależy od czynników 

społecznych i ekonomicznych [2]. Opracowany w 1991 r. przez  Gorana Dahlgren’a i Margaret 

Whitehead  model jest próbą odwzorowania relacji zachodzących między czynnikami 

społecznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi, a zdrowiem jednostki [1]. 

          Dobrostan społeczny jest składową i wypadkową wielu czynników: bezpieczeństwo 

socjalne, dochód, równy start życiowy, edukacja, życie  rodzinne, dobre relacje w pracy                               

i w otaczającej społeczności, korzystanie z dóbr kultury i cywilizacji, wsparcie społeczne                          

i dostęp do opieki medycznej [3]. 

Na świecie opracowano różne ankiety i wskaźniki dobrostanu społecznego i szczęścia, 

i w zależności od przyjętych kryteriów uzyskuje się różne wyniki i wnioski [4]. 

Zależność zadowolenia z życia a dochodami jest niewątpliwy, ale tylko do pewnego 

poziomu. I tak na przykład, Angus Deaton i Daniel Kahneman laureaci nagrody Nobla                             
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z ekonomii wyliczyli, że w warunkach amerykańskich zadowolenie z życia wzrasta 

maksymalnie przy dochodzie 75 tysięcy USD rocznie, dalsze zwiększanie bogactwa nie ma już 

wpływu na dobrostan człowieka [5]. 

Niestety, presja ekonomiczna w krajach tzn. ,,zachodu” jest tak silna, że zmusza ludzi 

do ciężkiej, rywalizującej pracy, kosztem życia rodzinnego i dobrych relacji społecznych. 

Szacuje się, że w Japonii ok. ¼ zatrudnionych osób pracuje ponad 60 godzin tygodniowo,                          

a śmierć z przepracowania stała się na tyle widoczna społecznie, że doczekała się swojej nazwy: 

,,karoshi” [6]. 

Kolejnym elementem mającym wpływ na dobrostan społeczny ma rozwarstwienie 

ekonomiczne. Wszystkie badania socjologiczne pokazują, że kiedy wzrasta rozwarstwienie 

ekonomiczne, wzrasta też przestępczość, szczególnie zabójstwa i rozboje, ilość uzależnień                       

i umieralność dzieci. Zmniejsza się za to wskaźnik zaufania społecznego, efektywność edukacji 

i przeciętna długość życia. Państwa o najmniejszym  rozwarstwieniu dochodów, jak kraje 

skandynawskie wypadają w wielu ankietach na czele państw o największym ,,kapitale 

społecznym” [7]. 

Zaskakujące zjawisko zaobserwowano w Polsce  na przełomie lat osiemdziesiątych                        

i dziewięćdziesiątych. Otóż, w latach osiemdziesiątych średnia długość życia w naszym kraju 

obniżała się, podczas gdy w krajach rozwiniętych długość życia wzrastała. W roku 1989, czyli 

w roku przemiany ustrojowej nastąpił zwrot. Średnia długość życia, głównie mężczyzn zaczęła 

się wydłużać. Pomimo że sytuacja materialna Polaków się nie poprawiła, a w wielu wypadkach 

pogorszyła,  dostępność i jakość opieki zdrowotnej we wczesnych latach dziewięćdziesiątych 

nie uległa zmianie, trend  był wyraźny i stopniowo się zwiększał. Jak to możliwe? - trudno 

powiedzieć. Być może odrzucenie ustroju autorytarnego, doświadczenie wolności, nadzieja na 

zmiany na lepsze, wyzwolona inicjatywa i entuzjazm społeczny wpłynęły bezpośrednio na 

długość życia [8]. 

Wpływ relacji międzyludzkich ma bardzo istotny wpływ na stan zdrowia. Od dawna 

jest wiadome, że osoby pozostające w stałym związku (przede wszystkim małżeńskim) cechuje 

znacznie mniejsza śmiertelność niż osoby nie będące w związku [9]. 

Istnieją też badania potwierdzające pozytywny wpływ innych relacji, jak przyjaźń, 

relacja sąsiedzka na funkcjonowanie człowieka, chociaż siła tego oddziaływania jest niewielka. 

Pewną nowością w naukach społecznych i medycznych jest analiza oddziaływania w szerszej 

sieci znajomości. Badanie Framingham Heart Study (FMS) wykazało, że ryzyko  otyłości 

znacząco wzrasta, gdy w określonym czasie wzrost wagi odnotowali znajomi badanego. 
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Zjawisko to zachodziło szczególnie często w relacjach pomiędzy osobami tej samej płci. 

Analizując rozkład występowania otyłości w badanej grupie stwierdzono pewne cechy podobne 

do chorób zakaźnych [9]. 

Rozprzestrzenianie się zjawisk w sieciach społecznych może mieć też wpływ 

pozytywny na zdrowie. Dotyczy to na przykład aktywności fizycznej, przestrzegania diety, czy 

korzystania z badań profilaktycznych. Jeżeli rodzinę nazywamy podstawową komórką 

społeczną, to najbliższe otoczenie człowieka można nazwać ,,tkanką społeczną”- takie 

określenie bywa wyrażane coraz częściej, a społeczeństwo jako całość bywa porównywane z 

organizmem żywym. Najbardziej znany model dobrostanu społecznego został opracowany w 

2003 r. przez C.L.M. Keyes’a [10,11]. Składa się na to: 

1) Społeczna akceptacja, czyli pozytywny stosunek do społeczeństwa, w którym człowiek 

żyje 

2) Społeczna koherencja - oznacza poczucie, że otaczający świat jest zrozumiały, 

sensowny i przewidywalny 

3) Społeczna aktualizacja, czyli poczucie, że społeczeństwo  przez swoje instytucje 

formalne i nieformalne zmierza do tego by świat stawał się lepszy 

4) Społeczna integracja - jest to poczucie bycia częścią społeczeństwa i odczuwanie więzi 

z jej członkami 

5) Społeczny wkład wyraża się przekonaniem, że jest się przydatnym, potrzebnym i 

ważnym elementem struktury społecznej. 

 

STYGMATYZACJA 

 

Jednym ze zjawisk społecznych obecnych we wszystkich kulturach i w historii państw, 

i narodów jest stygmatyzacja, zwana też piętnowaniem.  Określenie piętno i piętnowanie 

wydaje się mieć bardziej charakter negatywny, podczas gdy w stygmatyzacji akcent położony 

jest bardziej na społeczną ,,widownię”. Pomimo tych subtelnych różnic słownik języka 

polskiego i słownik wyrazów obcych i obcojęzycznych traktuje te pojęcia jako synonimy – 

można więc je stosować zamiennie.   Za twórcę określenia stygmat społeczny uważa się E. 

Goffman’a, który zdefiniował go jako cechę lub znamię, która naznacza nosiciela jako 

człowieka wartego mniej niż ,,normalni ludzie”, natomiast stygmatyzacja to proces, który jest 

reakcją społeczną na podmiot przez pryzmat cechy stygmatyzującej i tworzenie obrazu 

tożsamości  stygmatyzowanego wokół jego piętna.  Aby jakaś cecha mogła być uznana za 
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piętno musi ona w przekonaniu większości lub przynajmniej dużej grupie społecznej być 

uznana za ,,psującą” relacje społeczne na poziomie indywidualnym i grupowym [12].    

Proces stygmatyzacji nie jest oczywisty i nieunikniony. To, czy jednostka posiadająca 

cechę powszechnie uważaną za stygmatyzującą zależy od wielu czynników stygmatyzujących 

i zasobów psychospołecznych danego człowieka. Może zdarzać się sytuacja odwrotna: dany 

człowiek sam wobec siebie uruchamia proces stygmatyzacji nawet wbrew opinii społecznej- 

jest to tzn. autostygmatyzacja. Dlatego też są opinie, że lepiej mówić o zagrożeniu ,,społeczną 

stygmatyzacją” w stosunku do pewnych osób, czy grup mających cechy powszechnie uznane 

za stygmatyzujące [12]. 

 

Jakie są społeczne konsekwencje i następstwa stygmatyzacji? 

E. Goffman podaje tu dwie kategorie: 

1. dotyczy osób, u których cecha stygmatyzująca jest widoczna i niemożliwa lub bardzo 

trudna do ukrycia [np. niepełnosprawność, otyłość]. Oczekiwania społeczne ograniczają 

relacje, dialog i kontakty międzyludzkie.  Stają się one płytkie, pobieżne i dążą do 

szybkiego zakończenia relacji.  Potwierdza to eksperyment psychologiczny, który 

przeprowadził S. Asch. Uczestniczącym ludziom  w badaniu przeczytał opis fikcyjny 

osoby i następnie prosił o swoje wrażenia na jej temat. Jednej grupie odczytał najpierw 

cechy pozytywne , a następnie negatywne, a drugiej grupie odwrotnie. Mimo że obie 

grupy słyszały te same cechy to ich pierwsze wrażenie i ostateczny obraz opisanej osoby 

utworzył się głównie wokół cech przeczytanych jako pierwsze. Dlatego też w sytuacji 

niemożności ukrycia cechy stygmatyzującej zarówno u piętnujących, jak i 

piętnowanych pojawia się zakłopotanie w relacji. Pomimo że kultura i dobre 

wychowanie mogą dyktować poprawność, uprzejmość, czy życzliwość to w sferze 

niewerbalnej często pojawia się zażenowanie, nieśmiałość, większy dystans, mniejsza 

spontaniczność albo niezdrowe zaciekawienie i wpatrywanie się w inność osoby 

stygmatyzowanej. Może rodzić to potrzebę unikania, ucieczki, czy innych zachowań 

defensywnych u osoby ze stygmatem. 

2. Dotyczy osób, u których stygmat nie jest widoczny i gdy jednostka zakłada, że 

otoczenie o tym nie wie, ponieważ bycie osobą ,,normalną’ daje duże korzyści, prawie 

wszyscy posiadacze piętna będą starali się je ukryć. Rodzi to konieczność rozwijania 

strategii maskujących, konieczność przewidywania reakcji zagrożenia i unikanie 

sytuacji potencjalnie zagrażających demaskacji, a w skrajnych przypadkach do 
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obsesyjnego myślenia o posiadanym stygmacie. Wszystko to generuje tendencje do 

utrzymywania powierzchownych relacji społecznych, gdyż  w głębszych relacjach 

znacznie trudniej jest utrzymać sekret.  

Reasumując, osoby z grupy pierwszej mają tendencję do koncentrowania uwagi na już 

,,zepsutej relacji”, są czujne na reakcje, uczucia i postawy otoczenia, zaś osoby z drugiej 

grupy koncentrują się raczej na treści rozmowy, starają się ją kontrolować i kierować 

na tory uniemożliwiające odkrycie piętna [13]. 

Następstwem stygmatyzacji jest izolacja i dystans społeczny. W przekonaniu 

większości społecznej osoba ze stygmatem nie może i nie powinna uczestniczyć w normalnym 

nurcie życia społecznego. Dystans staje się  większy, jeżeli uznaje się, że osoba z piętnem 

stanowi zagrożenie dla społeczeństwa lub jeżeli  stygmat pojawił się z ,,winy” 

stygmatyzowanego. Powstają wtedy stereotypy, czyli zespoły cech, które przypisuje się 

konkretnym ludziom, nawet bez ich bliższego poznania, np. osoba przez sąd kryminalista itp. 

Teoria naznaczenia społecznego powstała w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych  XX 

wieku na podstawie prac Edwina Lemerta i Howarda Beckersa i stała się próbę opisania zjawisk 

dewiacyjnych w kryminologii [14]. Według tych autorów grupy społeczne, czy też 

społeczeństwa tworzą normy, których naruszenie stanowi dewiację. O zachowaniu 

dewiacyjnym możemy mówić  wtedy, gdy ze strony grupy społecznej nastąpiła reakcja 

przewidziana w przypadku zachowań dewiacyjnych. Takie ujęcie problemu powoduje, że 

pojęcie dewiacji staje się relatywne. Obrońcy tej teorii nie kwestionują istnienia norm 

społecznych jako takich, ale zwracają uwagę na to, że ten sam czyn może być inaczej 

interpretowany i traktowany  przez  społeczeństwo i organy władzy państwowe w zależności 

od wielu czynników. I tak na przykład reakcja policjanta, jego ocena i postawa wobec 

przestępcy może być krańcowo różna w zależności od tego, jak zinterpretuje on cechy osoby 

zatrzymanej, takie jak wiek, rasa, ubranie, wygląd zewnętrzny, czy przynależność klasowa.  

Autorzy uważają, że bez znajomości tych okoliczności nie jesteśmy w stanie określić, czy dany 

czyn spotka się z sankcjami, czy nie. A zatem dewiantem staje się osoba w wyniku 

stygmatyzacji. Jest to tzw. dewiacja pierwotna. 

Dewiacja wtórna jest to następstwo stygmatyzacji, stosowania kar i kontroli społecznej. 

Wtórnym dewiantem staje się osoba, której życie jest zorganizowane wokół  faktu dewiacji. 

Mówiąc inaczej, naznaczenie  jednostki jako dewianta prowadzi do tego, że zaczyna ona 

wierzyć, że jest kimś odmiennym i gorszym. Osoba raz naznaczona zaczyna być bardziej 

obserwowana przez otoczenie i surowiej oceniania. Sankcje i dystans społeczny powodują, że 
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jednostka wytwarza swój własny świat i zamyka się w nowej roli dewianta społecznego. 

Rozpoczyna się proces nadawania takim osobom oznak moralnej niższości w specyficznej 

oprawie i atmosferze, co Harold Garfinkel określa jako ceremonia degradacji [14]. 

Ostatnim następstwem stygmatyzacji staje się  tzn., pochłanianie roli”- oznacza to, że 

cała osobowość dewianta jest w percepcji społecznej pochłonięta przez fakt bycia dewiantem, 

cała reszta staje się mniej istotna. To, że ktoś jest mężem, ojcem, sąsiadem, kolegą z pracy jest 

mniej ważne, jest on przede wszystkim np. narkomanem, złodziejem itp. Powoduje to większy 

dystans i izolację społeczną, czego następstwem jest poszukiwanie przez dewianta osób 

będących w podobnym położeniu co on. W ten sposób powstają subkultury, gangi i tzw. drugie 

życie w zakładach karnych. Dewiacja staje się normalnym życiem, zostaje  zaakceptowana 

przez specyficzne otoczenie.  Następstwa stygmatyzacji w zachowaniach przestępczych stają 

się olbrzymią trudnością do pokonania, jeżeli osoba naznaczona chciałaby powrócić do 

normalnego życia społecznego. Nieufność i dystans społeczny wobec osób opuszczających 

zakłady karne, które w dużym stopniu przyczyniają się do tego, że osoby te utwierdzają się w 

przekonaniu, że przestępstwo jest ich normalnym życiem i w niedługim czasie ponownie 

trafiają do zakładu.  Siła stygmatyzacji zależy w dużym stopniu od tego, jak bardzo dany czyn 

jest nieakceptowany społecznie. Stygmatyzacja jest zjawiskiem, z którego często większość 

ludzi nie zdaje sobie sprawy. Dotyczyć może takiego problemu, jak np. ubóstwo. Biedni są 

naznaczani przez współobywateli, jak również  przez instytucje państwowe i pomocowe jako 

leniwi, roszczeniowi, głupi, niezaradni, bierni, słabi, czy uzależnieni od pomocy społecznej. 

Mogą być oni traktowani przez społeczeństwo jako obciążenie ekonomiczne, przedmiot litości, 

czy jako pasożyty społecznych [15]. 

Ludzie biedni  doświadczają często dyskryminacji i traktowania ich jako gorszych i o 

mniejszej wartości społecznej, czują się obwiniani i osądzani, odczuwają wstyd i poczucie 

winy, że muszą prosić o pomoc. Osoby korzystające z pomocy społecznej są w badaniu 

amerykańskich autorów ze wszystkich innych stygmatyzowanych grup jedyną, która jest 

jednocześnie nielubiana i nieszanowana [cyt. za 15].  Korzystanie z pomocy społecznej staje 

się w obecnym społeczeństwie kategorią psychologiczną i moralną określającą ułomność 

charakteru, bierność, złe prowadzenie się, czy nieodpowiedzialność. I tak na przykład, samotne 

matki z nieślubnymi dziećmi są oceniane i postrzegane negatywnie, a pomoc społeczna 

traktowana jako premia za rozwiązłość. Osoby biedne są etykietowane jako nieodpowiedzialne 

i zależne od pomocy społecznej, chociaż nie ma dowodów na to, że brak zasiłków uczy większej 

odpowiedzialności. Wykluczenie biednych ujawnia się w wielu aspektach, z których często 
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niebiedni nie zdają sobie sprawy. I tak, osoby ubogie nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu 

społecznym, ponieważ wiele aktywności wymaga choćby minimalnych nakładów finansowych 

jak drobne prezenty, wyjście do kina, kawiarni czy teatru.  Innym wymiarem jest wygląd 

zewnętrzny, ubiór, higiena i ogólna estetyka - osoby biedne czują się odrzucone i izolowane z 

tego powodu, że gorzej wyglądają.  Inną grupa społeczną narażoną na stygmatyzację są 

niewątpliwie osoby bezdomne. Napotykają one wiele barier ograniczających ich uczestnictwo 

w życiu społecznym. Ludzie Ci postrzegani są jako jednostki ,,zbędne” i nieuczestniczące w 

,,normalnym” życiu społecznym [16]. 

Bezdomność jest jedną z najbardziej  dramatycznych form izolacji społecznej, ponieważ 

pozbawia człowieka godnego życia, pracy zawodowej, poczucia bezpieczeństwa, a także 

korzystania z dóbr kultury i utrzymywania więzi społecznych.  W dawnych wiekach 

bezdomnymi stawali się ludzie na skutek wyniszczających wojen, klęsk żywiołowych, czy 

epidemii i byli etykietowani jako włóczędzy , wagabundy, hultaje lub żebracy. Zwykle 

traktowano ich z pogardą i niechęcią jako darmozjadów, ludzi niemoralnych i leniwych 

nastawionych na łatwe życie.  Wielu badaczy uważa, ze doświadczenie bezdomności jest 

bardzo wciągające i należy je traktować jako uzależnienie, które pozbawia człowieka kontroli 

nad własnym życiem. Wyjście z tego stanu jest bardzo trudne, szczególnie, że osoby bezdomne 

borykają się różnymi problemami zdrowotnymi, uzależnieniami, brakiem pozytywnych relacji 

z rodziną, brakiem pracy, czy nawet kolizją z prawem.  Wszystko to nasila izolację społeczną i 

następstwa stygmatyzacji, podobnie jak w innych grupach wykluczonych. 

 

CHOROBY STYGMATYZUJĄCE 

 

W przeszłości chorobami, które z całą pewnością stygmatyzowały były choroby 

zakaźne, takie jak trąd, gruźlica, dżuma, czarna ospa, czy cholera. W XX w. podobne reakcje 

społeczne wybudował AIDS. Pierwsze doniesienia o nowej tajemniczej chorobie pojawiły się 

w 1981 r. - początkowo określano ją jako 4H, ponieważ chorymi byli homoseksualiści, 

hemofilicy, narkomani (heroiniści) i Haitańczycy. Od samego początku choroba była kojarzona 

z grzesznym, rozpustnym życiem, przekraczaniem granic moralnych i obyczajowych. Była 

chorobą śmiertelną poprzez powolne wyniszczenie organizmu i ciężkie infekcje wynikające z 

obniżonej odporności. Choroba wywoływała lęk w społeczeństwie, wśród pierwszych ofiar 

stygmatyzacji znaleźli się chorzy na hemofilie, nierzadko kilku i kilkunastoletnie dzieci - na 

ich widok opuszczano restauracje, a nawet kościoły, odmawiano im prawa do normalnej 
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edukacji. Lawinowo rozprzestrzeniała się pseudowiedza o nowej chorobie, a chorzy i nosiciele 

HIV byli stygmatyzowani razem z rodzinami. Otrzymywano anonimowe listy pełne nienawiści 

i pogróżek, w audycjach radiowych i telewizyjnych wypowiadali się ,,moraliści” twierdząc, że 

choroba jest zrozumiałą karą bożą za niemoralne życie. Siła przekazu była tak wielka, że 

praktycznie każdy chory, niezależnie od drogi zakażenia, kojarzony był ze środowiskiem 

homoseksualnym lub narkomanami. W społeczeństwie amerykańskim zapanowała 

powszechna trauma i lęk. Chorzy byli marginalizowani, skazywani na samotne umieranie, 

odmawiano im prawa do normalnej opieki medycznej [17]. 

Następstwem tego była próba ukrywania przez nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS 

rzeczywistych przyczyn ich problemów zdrowotnych, stygmatyzowane stało się nawet samo 

wykonanie testu na nosicielstwo HIV. Osoby zgłaszające się do placówek medycznych 

opisywały to jako źródło wstydu, a zachowanie personelu medycznego odbierały jako 

oceniające-moralnie i potępiające.  Z upływem lat wiedza o rzeczywistych drogach zakażenia 

i pojawienie się skutecznych leków przeciwwirusowych znacznie zredukowały następstwa 

stygmatyzacji chorych i nosicieli, jednak całkowicie jej nie zlikwidowały.   Wśród nosicieli 

HIV poziom zinternalizowanej stygmy współwystępuje ze zwiększonym wskaźnikiem  depresji 

i lęku, a także ze wstydem i obwinianiem się z powodu zakażenia. Większość badanych podaje, 

że diagnoza była krytycznym momentem dla ich zdrowia psychicznego. Stygmatyzacja jest 

wskazywana jako źródło obaw przed ujawnieniem swojego zakażenia oraz jako czynnik 

wzmagający izolację i nasilający depresję [18]. Prowadzone analizy pokazują, że  co dziesiąty 

zgon osoby seropozytywnej był rezultatem próby samobójczej [19].  Kobiety będące 

nosicielkami HIV ujawniły, że były zniechęcane przez lekarzy do posiadania biologicznego 

potomstwa lub nakłanianie do sterylizacji.  Earnshaw i wsp. na podstawie wywiadów w grupie 

93 osób wykazał, że uwewnętrznione negatywne nastawienie  do własnego zakażenia wiąże się  

ze zwiększonym poczuciem bezradności, a także z nieregularnym przyjmowaniem leków 

antyretrowirusowych i obniżoną regularność kontrolnych wizyt lekarskich. Stygmatyzacja                     

i  oczekiwane odrzucenie społeczne powodowało obawy i lęk przed byciem rozpoznanym w 

poradni i pogorszało regularność wizyt, a obawa, że nazwa leku będzie skojarzona z diagnozą 

skutkowało odstawieniem leków na okres wakacji, wyjazdów służbowych, czy do rodziny. 

Takie zachowanie miało miejsce mimo tego, że do skuteczności i powodzenia terapii 

antyretrowirusowej konieczny jest stały schemat i regularne przyjmowanych leków.  Earnshaw 

i wsp. stwierdzili także, że stygmatyzacja i związany z nią przewlekły stres powoduje                             

u badanych większe ryzyko takich chorób, jak astma oskrzelowa, cukrzyca, choroby serca                         
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i nadciśnienie tętnicze. Wykazano też, że w grupie osób, które doświadczały dyskryminacji ze 

względu na seropozytywność odnotowano większe prawdopodobieństwo ciężkiej 

immunosupresji przejawiającej się zmniejszeniem limfocytów T Cd4+ poniżej 200 kom/mm3 

krwi [19]. 

W podobnym badaniu Anyaegbunam wykazał zależność pomiędzy ilością limfocytów 

T CD4+ a oczekiwanym społecznym wykluczeniem [19].  

Wydaje się więc, że stygmatyzacja i jej następstwa mają istotny wpływ na skuteczność 

terapii retrowirusowej i ewentualną współchorobowość. 

Innymi chorobami, które stygmatyzują są choroby psychiczne, a szczególnie 

schizofrenia. W percepcji społecznej osoba chora psychicznie to ktoś niebezpieczny, 

nieprzewidywalny, dziwaczny i nieodpowiedzialny, odmienny i gorszy. Do takiego obrazu 

przyczyniają  się media, tworząc z osób chorych psychicznie seryjnych morderców, czy 

groźnych psychopatów [20].  

Nierzadko w debatach politycznych adwersarze odsyłają się wzajemnie do psychiatry 

za różnego rodzaju zachowania grubiańskie, chamskie, czy nawet wulgarne i bezczelne. 

Odsyłanie kogoś  do psychiatry ma za zadanie obniżyć czyjaś wiarygodność, poniżyć go i 

zdeprecjonować i odebrać  godność i szacunek. W języku potocznym używa się takich określeń, 

jak czubek, świr, wariat, które są obraźliwe i poniżające. Negatywny stosunek społeczeństwa 

do chorych psychicznie potwierdzają badania socjologiczne.   Schomerna i wsp. przeprowadzili 

w Niemczech badania ankietowe wśród pełnoletnich obywateli, zadając jedno pytanie - gdzie 

należałoby ciąć wydatki budżetowe w ochronie zdrowia, gdyby była taka konieczność. 

Większość najchętniej ograniczyłaby budżet przeznaczony dla pacjentów z chorobami 

psychicznymi [21]. 

Doświadczenie piętna i dyskryminację  odczuwa większość pacjentów ze schizofrenią, 

a autostygmatyzacja nazywana w literaturze ,,drugą chorobą” skutkuje obniżona samooceną, 

akceptacją izolacji społecznej i negatywnych stereotypów [22,23].  

Badanie INDYGO wykazało, że rozpoznanie schizofrenii sprawiło, że 64% chorych 

zaniechało szukania pracy i możliwości nauki [21]. 

W badaniu Linka i wsp. 81% pacjentów oczekiwało odrzucenia w relacjach intymnych, 

w badaniach Karidii i wsp. ponad 79% nie wierzyło, by ktokolwiek zechciał zawrzeć z nimi 

związek małżeński, a 72% czuje, że powinna zatajać swoja diagnozę [21]. 

Warto zastanowić się, dlaczego chorzy na schizofrenię, czy inną chorobą psychiczną 

tak łatwo ulegają stygmatyzacji. Być może wiąże się to  tym, że jeszcze przed zachorowaniem 
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wzrastają i wychowują się w społeczeństwie negatywnie odnoszącym się do chorych 

psychicznie. Drugim powodem może być obserwacja i refleksja Antoniego Kępińskiego, że: 

,,Naskórek psychiczny w schizofrenii nie grubieje, a wrażliwość utrzymuje się na poziomie 

wieku dziecięcego” [24].  Zaakceptowanie przez chorego dyskryminacji i negatywnych postaw 

społecznych obniża poczucie wartości, ogranicza kontakty społeczne, wzmacnia postawę 

nieprzydatności, bierności i bezradności, ale też utrudnia leczenie [25].  Większość danych 

europejskich podaje, że wskaźnik osób zatrudnionych ze schizofrenią wynosi 10-20%, zaś 

główną barierą w zatrudnieniu jest właśnie stygmatyzacja, postawy dyskryminujące i 

uprzedzenia.  Chorzy psychicznie są rzadziej zatrudniani i gorzej opłacani. Tymczasem 

wykonywanie pracy pozytywnie koreluje z mniejszym nasileniem objawów chorobowych, 

wyższą samooceną i jakością życia, buduje też większą sieć kontaktów społecznych i wsparcia 

społecznego, co poprawia wyniki leczenia [21]. 

Badanie w Wielkiej Brytanii i Irlandii wykazało [1975 i 1993 r.], że pielęgniarki w 

szpitalach ogólnych były mniej cierpliwe i gorzej traktowały pacjentów o których wiedziały, 

że mieli 8-miesięczny pobyt w Szpitalu Psychiatrycznym [26].  

Ofiarą stygmy stają się nie tylko chorzy, ale także najbliższa rodzina i opiekunowie - 

jest to tzn. piętno udzielone. Może być ono związane ze wstydem za posiadanie ,,innego” 

członka rodziny, ale też z frustracją i gniewem, i odpowiedzialnością za obciążenie finansowe 

niepracującego często chorego. Angermeyer  i wsp. podaje, że prawie 2/3 opiekunów                               

(w szczególności matek chorych) doświadczyło stygmatyzacji poprzez wykluczenie społeczne, 

utratę przyjaciół, czy ignorowanie przez personel medyczny [21]. 

Długoterminowa opieka nad osobą chorą psychicznie w połączeniu z izolacją społeczną 

skutkuje często depresją i zaburzeniami nerwicowymi. Inną chorobą, która stygmatyzuje jest 

łuszczyca. Jakość życia pacjentów ulega pogorszeniu, jeżeli zmiany skórne są na twarzy lub 

widocznych partiach ciała i towarzyszy im świąd. Lęk i wstyd powodują unikanie takich miejsc, 

jak basen, sauna. Pierwsze doniesienia o stygmatyzacji łuszczycy pojawiły się w 1970 r., 

szczególnie negatywnie znoszą to ludzie młodzi w wieku 27-29 lat i kobiety. Udokumentowany 

jest wzrost ilości depresji u pacjentów z łuszczycą i wzrost spożycia alkoholu [27,28,29]. 

 

STYGMATYZACJA OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH 

 

Opisując problemy zdrowotne i społeczne osób niewidzących i z dużą dysfunkcją 

wzroku warto zatrzymać się przy pojęciu ,,niepełnosprawności”. Zanim to pojęcie zaczęło 
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funkcjonować mówiło się np. ,,inwalida”, ,,głuchy”, ,,niewidomy”, ,,kulawy”, ,,upośledzony” 

itp.  Określenie ,,niepełnosprawny” jest niewątpliwie lepsze i mniej stygmatyzujące, ale nadal 

definiuje daną osobę przez jej dysfunkcję. Znacznie lepszym określeniem jest ,,osoba z 

niepełnosprawnością”- jest ono mniej degradujące, zyskuje bardziej pozytywne skojarzenie, 

bowiem opisuje osobę, która w pewnym zakresie funkcjonowania potrzebuje pomocy. Ta 

niewielka zmiana pojęcia pociąga za sobą zmianę myślenia i podejścia do osób z dysfunkcjami 

[30]. 

Brak możliwości widzenia oraz niedowidzenie dużego stopnia uważane jest za dużą 

niepełnosprawność. Ankietowani na pytanie o przykład ciężkiej niepełnosprawności 

odpowiadają: 91,2% pytanych - ślepota, 82,7% paraliż nóg [30]. 

Utrata wzroku wiąże się  z silnymi reakcjami emocjonalnymi zarówno osoby dotkniętej 

chorobą, jak też i najbliższej rodziny. Literatura przedmiotu podaje, że reakcje te są mniejsze, 

gdy niepełnosprawność wzroku pojawia się w dzieciństwie, ponieważ dzieci szybciej 

przystosowują się środowiska zewnętrznego, co wcale nie oznacza, że ponoszą mniejsze 

konsekwencje emocjonalne niepełnosprawności. W przypadku małych dzieci i niemowląt 

rozwój psychoruchowy jest nieharmonijny, ponieważ dziecko nie jest w stanie odczytywać 

informacji niewerbalnych, jak mimika twarzy, gesty, postawa ciała [31]. Dziecko w pierwszym 

okresie życia uczy się przez naśladowanie rodziców, starszego rodzeństwa i opiekunów, brak 

zdolności widzenia utrudnia więc rozwój.  Może to powodować negatywne reakcje 

najbliższego otoczenia, odrzucenie emocjonalne dziecka i rezygnację z aktywnego wspierania 

go w rozwoju. W dalszym etapie może to prowadzić do postawy ,,nadmiernie ochraniającego 

rodzica” i tworzyć nieufny styl przywiązania do opiekuna, a brak zdobywania kompetencji 

życiowych powoduje u dziecka zwątpienie, wstyd i utratę autonomii życiowej. 

Etap wspólnych zabaw z innymi dziećmi, a także konieczność funkcjonowania w grupie  

rówieśniczej w wieku szkolnym jest również bardzo utrudniony. Największe problemy 

pojawiają się jednak w okresie dojrzewania. Wtedy znaczenie grupy rówieśniczej jest 

największe, pojawiają się pytania egzystencjalne i poszukiwanie własnej drogi życiowej. U 

osób niewidomych i niedowidzących  od urodzenia bardzo często dopiero na tym etapie własna 

niepełnosprawność rozpatrywana jest w kategorii problemu. Badania dobrostanu psychicznego 

nastolatków z dysfunkcją wzorku pokazują, że w porównaniu  z nastolatkami sprawnymi 

wzrokowo charakteryzują się oni większą nieśmiałością, unikaniem odpowiedzialności, 

niższym poczuciem wartości i z obawą przed podjęciem ryzyka. Mają też większe trudności w 

kontaktach społecznych i niższy poziom tolerancji na konflikty społeczne. Zwłaszcza chłopcom 
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w tej grupie zależy na akceptacji i dobrej opinii, w związku z tym częściej od pełnosprawnych 

unikają różnicy zdań i sporów.  

Badania Małgorzaty Bilewicz [2015 r.] pokazały, że większa liczba młodzieży z 

niepełnosprawnością wzroku, w stosunku do pełnosprawnej młodzieży, doświadcza 

nieodwzajemnionej miłości. Z tego też powodu to grupa negatywnie ocenia szanse na założenie 

szczęśliwej rodziny [32]. 

Pojawienie się dziecka z niepełnosprawnością w zakresie widzenia zaburza jej 

dotychczasowe funkcjonowanie, a często jest powodem kryzysu. Następstwem tego może być 

odrzucenie dziecka - czasem realne,  gdy np. ojciec opuszcza rodzinę. Innym przykładem może 

być nadopiekuńczość. Otoczenie społeczne jest źródłem wielu trudności, stygmatyzacja i 

odrzucenie  prowadzą do powielania stereotypów i dyskryminacji osób z niepełnosprawnością. 

Poczucie odtrącenia i piętno przenosi się zwykle na całą rodzinę. 

Dyskryminacja może przybierać formy bardzo dyskretne, np. przekonanie, że osoba z 

dużym niedowidzeniem nie potrzebuje ubierać się modnie, czy wyglądać atrakcyjnie.  W 

zakresie opieki szkolno-pedagogicznej dzieci niewidzące i słabo widzące napotykają duże 

trudności. Pracownicy przychodni psychologiczno-pedagogicznych mają niewielki zasób 

informacji, jak pracować z dziećmi i jak np. oceniać ich dojrzałość szkolną. Zgłaszają też, że 

lekarze okuliści ograniczają się w zaświadczeniach do specjalistycznej diagnozy, z 

pominięciem szczegółowych informacji na temat indywidualnych możliwości wzrokowych 

konkretnej osoby [33]. 

Stygmatyzacja osób z  niedowidzeniem dużego stopnia nie posiada tak silnego ładunku 

emocjonalnego, jak w przypadku chorób zakaźnych, czy uzależnień, ale przez powielanie 

stereotypów przyczynia się do izolacji społecznej i spychania ludzi z niepełnosprawnością na 

margines życia [34]. Osobom tym wpaja się przekonanie, że są niezdolne do udziału w życiu 

społecznym, co prowadzi do akceptacji przypisanej roli osoby niepełnosprawnej i dostosowanie 

do spełnionych oczekiwań. Próby uzyskania maksimum autonomii i niezależności jest 

traktowane przez otoczenie w kategoriach niewdzięczności lub niezrozumienia własnego 

położenia. Następstwem stygmatyzacji może też być ,,trening wyuczonej bezradności”, czyli 

zezwolenie na ingerencje kontaktu  u innych osób oraz ograniczenie lub pozbawienie własnej 

autonomii [35]. 

Wpływ zaburzeń widzenia na rozwój psychoruchowy jest dobrze udokumentowany. 

Stwierdza się ryzyko, że ryzyko zaburzeń lękowych  jest ponad 4 razy wyższe u dzieci z zaćmą. 

Ryzyko było najwyższe, jeżeli zaćmę stwierdzano przed 3. rokiem życia oraz w grupie dzieci  
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z chorobą układową. Problemy psychiatryczne pozostały wysokie nawet u dzieci, które 

przeszły operację zaćmy [36]. 

Badanie chińskie przeprowadzone wśród 119 dzieci w wieku 3-8 lat z zaćmą wykazało 

dwukrotny  wzrost problemów szkolnych i w komunikacji, dolegliwości psychosomatycznych, 

nadpobudliwości i zaburzeń lękowych w porównaniu z grupą 143 dzieci bez zaćmy [36]. 

Badania holenderskie w latach 2002-2004 wykazały, że pogorszenie wzroku przed 12. 

rokiem życia powoduje wzrost zaburzeń lękowych i depresji [37]. 

Stygmatyzacja i autostygmatyzacja obserwowana jest również u dzieci leczonych z 

powodu amblyopii. Stres związany z chorobą i jej leczeniem bywa na tyle duży, że pogarsza 

relacje dziecka w grupie rówieśniczej, zmniejsza motywację do leczenia i pogarsza współpracę 

młodego pacjenta z lekarzem okulistą, co jest koniecznym warunkiem skutecznego leczenia  

[38,39,40]. Ponieważ wzrok jest najważniejszym zmysłem człowieka, to jego utrata lub 

znaczne pogorszenie manifestuje się pogorszeniem zdrowia psychicznego [41]. Ale zależność 

jest także odwrotna: silne konflikty psychologiczne lub zaburzenia psychiczne mogą 

somatyzować się i dawać objawy pogorszenia widzenia, pomimo braku przyczyn 

organicznych, czy anatomicznych. Wykazały to koreańskie badania na przykładzie 20 dzieci w 

latach 2005-2012. Nie stwierdzono żadnej przyczyny anatomicznej i organicznej pogorszenia 

wzorku u tych dzieci, stwierdzono natomiast korelację z zaburzenia psychiatrycznymi [42]. 

Starzenie się społeczeństw państw wysoko rozwiniętych, w tym Polski powoduje wzrost 

ilości chorób wieku starczego.  Choroby układu krążenia i cukrzyca, choroby oczu (zaćma, 

jaskra, degeneracja plamki żółtej) mogą powodować z upływem czasu radykalne pogorszenie 

wzroku, aż do całkowitej ślepoty włącznie [43]. 

Świadomość tego, jakie następstwa niesie utrata wzroku i stygmatyzacja ludzi z 

dysfunkcją widzenia powinno skłonić instytucje opieki medycznej i pomocy społecznej, a także 

władze samorządowe i rządowe  do przeciwdziałania chorobom narządu wzroku, a także 

zwiększenia edukacji przeciwdziałającej stygmatyzacji osób z niepełnosprawnością narządu 

wzorku. 
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WPROWADZENIE  

 

          Pielęgniarka jest jednym z fundamentalnych członków zespołu medycznego, 

sprawuje ona istotną rolę w opiece nad pacjentem [1,2]. Do jej nadrzędnych zadań należą 

między innymi: rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych przed i po zabiegu operacyjnym, 

zapobieganie powikłaniom pielęgnacyjnym oraz prowadzenie profilaktyki powikłań, 

wynikających z czasowego unieruchomienia i ograniczeń fizycznych. Działania podejmowane 

przez pielęgniarkę mają na celu przywrócenie chorego do pełnej funkcjonalności, 

wyedukowanie zarówno pacjenta, jak i jego rodziny, a także wspieranie w chorobie [3,4]. 

Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego jest bardzo ważnym elementem ze 

względu na  ograniczenie ryzyka wystąpienia powikłań pooperacyjnych [5,6]. 

W przygotowaniu fizycznym i farmakologicznym w dniu poprzedzającym  operację 

do zadań pielęgniarki należy [7,8]: 

• dokonanie pomiaru masy ciała, wzrostu i zapisanie w karcie gorączkowej;  

• wykonanie enemy lub podanie środków farmakologicznych zgodnie z kartą zleceń;  

• przypominanie pacjentowi o wstrzymaniu się od spożywania posiłków stałych  

i płynnych na 6-8 godzin przed zabiegiem; 

• przypominanie choremu o toalecie całego ciała oraz toalecie pępka, jeżeli operacja 

będzie wykonywana metodą laparoskopową na jamie brzusznej; 

• podanie leków zgodnie z kartą zleceń lekarskich [9,10]. 

W przygotowaniu fizycznym dalszym, które dotyczy dalszego przygotowania 

pacjenta, zadaniami pielęgniarki jest: 
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• przypominanie  pacjentowi o pozostaniu na czczo 

• podanie leków, jeżeli są one zapisane w karcie zleceń lekarskich 

• przygotowanie pola operacyjnego, czyli usunięcie owłosienia w okolicy planowanej 

operacji 

• wykluczenie przeciwwskazań do zabiegu operacyjnego – tj. podwyższone ciśnienie 

tętnicze krwi, przyspieszony oddech, nieżyt górnych dróg oddechowych 

• przypomnienie o usunięcie biżuterii, sztucznego uzębienia, protez kończyn górnych i 

dolnych 

• przypomnienie o porannej toalecie całego ciała – w szczególności okolic pępka 

• wykonanie zleceń dotyczących przygotowań do zabiegu 

• przypomnienie o konieczności opróżnienia pęcherza moczowego 

• podanie premedykacji na 0,5 – 1h przed operacją [9,10]. 

W przygotowaniu psychicznym bardzo ważne jest zmniejszenie lęku przed operacją, 

który odczuwa pacjent. Pielęgniarka opiekująca się chorym powinna pomóc w przygotowaniu 

się do zabiegu i wyjaśnić cel wykonywanych czynności. Ważna jest atmosfera, która panuje na 

oddziale. Personel powinien zdobyć zaufanie pacjenta poprzez życzliwość, cierpliwość oraz 

profesjonalizm [11,12].   

 

CEL PRACY  

 

Celem pracy było: 

1. Rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych pacjentki po  przebytym zabiegu  

cholecystektomii laparoskopowej  

2. Opracowanie planu indywidualnej opieki pielęgniarskiej nad pacjentką po przebytym 

zabiegu  cholecystektomii laparoskopowej  

 

MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

 

Badaniem została objęta 51. letnia pacjentka hospitalizowana w dniu 17.08.2021r. w II 

Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym                       

w Białymstoku. Pacjentka została przyjęta do oddziału w trybie nagłym z rozpoznaniem kamicy 

żółciowej.  
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Materiał do badań został zebrany na podstawie przeprowadzonego wywiadu                                     

z pacjentką, obserwacji pacjentki, badania przedmiotowego,  analizie dokumentacji medycznej 

opartej na historii choroby, indywidualnej karcie zleceń lekarskich i karty gorączkowej, a także 

wyników badania USG jamy brzusznej.  

 

Opis przypadku 

 Pacjentka I.K., lat 51 została przyjęta w trybie nagłym do II Kliniki Chirurgii Ogólnej i 

Gastroenterologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z rozpoznaniem 

kamicy żółciowej.  

Wywiad środowiskowo  – rodzinny 

 Pacjentka mieszka z mężem, 2 córkami i synem, w bloku na 3. piętrze. Warunki 

mieszkalne dobre. Z zawodu krawcowa, obecnie niepracująca. Chora ma wsparcie i pomoc od 

rodziny w wykonywaniu prac domowych. Pacjentka przewlekle choruje na cukrzycę typu II 

(przyjmuje NovoMix 30 Penfill 100jednostek/1ml), stosuje tabletki antykoncepcyjne.  Ostatnie 

hospitalizacje w 2016r. z powodu operacji zaćmy oka prawego. 

 Od 10 lat leczy się na cukrzycę typu II, insulinę przyjmuje systematycznie. Problemem 

jest jednak dieta pacjentki, wynika ona z faktu przyzwyczajenia rodziny do spożywania tzw. 

fastfoodów oraz braku woli współpracy i chęci z ich strony do zmiany diety. Wzrok i słuch 

pacjentki jest prawidłowy. Okazjonalnie spożywa alkohol, problemem jest nałóg palenia 

papierosów. Pali papierosy w ilości 15 sztuk dziennie od 18 lat.  Aktywność fizyczna jest 

ograniczona do dwóch 10-minutowych wyjść z psem rano i wieczorem każdego dnia. 

Wywiad chorobowy 

 Z przeprowadzonego wywiadu z pacjentką wynikało, że pierwsze dolegliwości bólowe 

pojawiły się około tygodnia temu i powtarzały się codziennie. Ból opisywany był jako nagły, 

stopniowo narastający, mający charakter napadowy, ostry, zlokalizowany w prawym 

podżebrzu. W dniu przyjęcia pacjentka zgłaszała wymioty, gorączkę oraz ból w nadbrzuszu 

środkowym, który pojawił się po obfitym śniadaniu, trwający kilka godzin. Na podstawie 

wykonanej diagnostyki rozpoznano kamicę pęcherzyka żółciowego i zakwalifikowano do 

leczenia operacyjnego. Przy przyjęciu pacjentka była przytomna, w kontakcie logicznym, lekko 

zdenerwowana myślą o zabiegu operacyjnym. Ciśnienie tętnicze krwi mierzone podczas 

przyjęcia wynosiło: 152/98 mmHg, tętno: 89 uderzeń/min., temperatura: 38,6°C, liczba 

oddechów: 20 na minutę, poziom glikemii: 148mg/dl, BMI: 23,2 kg/m2. Chora została 

zapoznana z oddziałem, poinformowana o prawach i obowiązkach pacjenta.  
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Wywiad w dniu prowadzonej obserwacji 

 W dniu przeprowadzanej obserwacji pacjentka jest w 3. dobie pobytu w szpitalu, w 1. 

dobie po zabiegu cholecystektomii metodą laparoskopową. Parametry życiowe w dniu 

prowadzonej obserwacji pielęgniarskiej wynosiły: ciśnienie tętnicze krwi 108/66 mmHg, tętno 

78 uderzeń/min., temperatura 36,4°C. masa ciała 68kg, przy wzroście 172 cm, BMI wynosi 

22,99 kg/m2, co oznacza wagę prawidłową.  

 Podczas przeprowadzanego wywiadu pacjentka uskarża się na problemy z zasypianiem 

z powodu bólu w okolicy rany pooperacyjnej.  Opatrunek na ranie pooperacyjnej podbarwiony 

niewielką ilością wydzieliny z domieszką krwi. Chora w skali VAS ocenia natężenie bólu na 

6, na 10 punktów możliwych. 

Duży dyskomfort sprawia pacjentce założony w trakcie zabiegu operacyjnego cewnik Foley’a. 

Chora w dniu prowadzonej obserwacji zgłaszała nawracające nudności i wymioty. Pacjentka 

jest samodzielna w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Z powodu bólu w miejscu 

operowanym i ograniczeń dietetycznych, pacjentka nie ma apetytu. Pacjentka martwi się 

brakiem wiedzy w zakresie diety, stylu życia po zabiegu operacyjnym, postępowania w 

warunkach domowych. Pacjentka ma założoną igłę typu Vigo na prawym przedramieniu. 

 

PLAN OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ 

 

1. Diagnoza pielęgniarska: Ból rany spowodowany zabiegiem pooperacyjnym 

Cel:  Zmniejszenie dolegliwości bólowych rany pooperacyjnej  

Plan interwencji pielęgniarskiej: 

• Ułożenie pacjentki w dogodnej  pozycji  

• Ocena natężenia bólu za pomocą skali VAS (Visual Analog Scale, wizualna skala 

analogowa) i udokumentowanie w karcie monitorowania natężenia bólu 

• Rozmowa z pacjentem na temat charakteru,  lokalizacji oraz obserwacji, kiedy ból się 

nasila 

• Pomiar parametrów życiowych (ciśnienie tętnicze krwi, tętno, temperatura ciała) i 

udokumentowanie w karcie obserwacji 

• Podanie leków zgodnie z IKZ, obserwacja skuteczności podanego leku, zgłoszenie 

działań niepożądanych lekarzowi 

• Ponowne dokonanie pomiaru natężenia bólu po podaniu leków przeciwbólowych oraz 

udokumentowanie w karcie monitorowania bólu i karcie obserwacyjnej 
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Realizacja interwencji pielęgniarskiej: 

• Pacjentkę ułożono w pozycji płaskiej, udzielono pomocy przy zmianie  

• Oceniła natężenia bólu w skali VAS na 6, udokumentowano w karcie monitorowania 

natężenia bólu 

• Przeprowadzono rozmowę z pacjentką na temat bólu, znajduje się on w okolicy ran 

pooperacyjnych, ma charakter ostry i nasila się podczas zmiany pozycji, siadania 

• Dokonano pomiaru podstawowych parametrów życiowych (ciśnienie tętnicze 108/78 

mmHg, tętno 78, temperatura 36,8 °C). Zostały udokumentowane w karcie obserwacji 

i karcie gorączkowej 

• Podano leki przeciwbólowe Paracetamol Kabi 100ml (10mg/1ml i.v na zlecenie 

lekarza), udokumentowano podjęte działania  

• Dokonano ponownej oceny natężenia bólu  w skali VAS na 2, udokumentowano w 

karcie monitorowania natężenia bólu 

Ocena wyników opieki: Zmniejszono dolegliwości bólowe w okolicy rany pooperacyjnej, 

pacjentka odczuwa mniejszy dyskomfort bólowy 

 

2. Diagnoza pielęgniarska: Ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych i zakażenia 

rany pooperacyjnej 

Cel: Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia powikłań pooperacyjnych 

Plan interwencji pielęgniarskiej: 

• Obserwacja opatrunku założonego na ranie pooperacyjnej pod względem suchości i 

czystości, wymiana opatrunku w razie przesiąknięcia, zabrudzenia 

• Zmiana opatrunku  z zachowaniem zasad aseptyki i antyseptyki 

• Kontrola podstawowych parametrów życiowych (pomiar ciśnienia tętniczego,  

temperatury, liczbę oddechów, tętno), odnotowanie wyników w karcie obserwacji i 

karcie gorączkowej  

• Podanie leków zgodnie z Indywidualną Kartą Zleceń (IKZ)  

Realizacja interwencji pielęgniarskiej: 

• Obserwowano opatrunek na ranie pooperacyjnej – opatrunek lekko zakrwawiony i 

zmoczony w trakcie toalety w łazience, został zmieniony na nowy z zachowaniem 

odpowiednich zasad aseptyki i antyseptyki (przy użyciu rękawic jednorazowych, środka 

dezynfekującego i sterylnego opatrunku) 
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• Dokonano pomiaru podstawowych parametrów życiowych (ciśnienie tętnicze 108/78 

mmHg, tętno 78, temperatura 36,8 °C, liczba oddechów – 18/ minutę). Zostały 

udokumentowane w karcie obserwacji i karcie gorączkowej 

• Podano lek zgodnie z IKZ - – metronidazol 0,5% Fresenius – roztwór do infuzji. Lek 

wchłonął się bez powikłań. Odnotowano podanie leku.  

Ocena wyników opieki: Zminimalizowano ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych  

 

3. Diagnoza pielęgniarska:  Dyskomfort spowodowany występowaniem nudności i 

wymiotów po znieczuleniu ogólnym 

Cel:  Zmniejszenie dyskomfortu z powodu  nudności i wymiotów 

Plan interwencji pielęgniarskiej: 

• Ułożenie pacjentki w dogodnej pozycji, aby nie dopuścić do zachłyśnięcia treścią 

wymiotną 

• Obserwacja pacjentki w kierunku wymiotów (kolor, zawartość, ilość) 

• Podanie leków przeciwwymiotnych i płynów nawadniających dożylnie na zlecenie 

lekarza 

• Prowadzenie bilansu płynów 

• Zapewnienie miski nerkowatej, ligniny, wody w kubeczku w okolicy łóżka pacjentki 

• Obserwacja pacjentki w kierunku odwodnienia (sprawdzenie elastyczności skóry, 

koloru moczu w worku do zbiórki moczu, spadku napięcia gałek ocznych, 

przyspieszonej pracy serca) 

• Utrzymanie czystości bielizny pościelowej i osobistej, zmiana w zależności od potrzeb 

• Pomoc w toalecie jamy ustnej po każdych wymiotach 

• Zapewnienie spokoju, komfortu psychicznego oraz odpowiedniego mikroklimatu w sali 

szpitalnej 

• Kontrola podstawowych parametrów życiowych 

Realizacja interwencji pielęgniarskiej: 

• Ułożono pacjentkę w pozycji półwysokiej 

• Pacjentka wymiotowała treścią o kolorze zielonym, w ilości około 30-50ml. 

• Zgodnie z IZK podano leki przeciwwymiotne (Ondansetron Kabi 1 amp 4mg/2ml) oraz 

płyny nawadniające (Optylite 500ml) i.v.  

• Prowadzono bilans płynów – ujemny, około 150ml 
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• Zorganizowano otoczenie łóżka, zapewniono miskę nerkowatą, ligninę, kubek wody do 

popicia 

• Obserwowano pacjentkę w kierunku odwodnienia – prawidłowa praca serca, napięcie 

gałek ocznych w normie, kolor moczu ciemnożółty, skóra sucha, lekko zwiotczała 

• Utrzymano czystość bielizny pościelowej i osobistej, zmieniono bieliznę osobistą 

• Zapewniono szczoteczkę jednorazową w celu toalety jamy ustnej po wymiotach 

• Zapewniono spokój w sali (wyłączono telewizor), zadbano o odpowiedni mikroklimat 

(ochłodzono pomieszczenie, w którym przebywała pacjentka)  

• Dokonano pomiaru podstawowych parametrów życiowych, zostały udokumentowane 

w karcie obserwacji i karcie gorączkowej 

Ocena wyników opieki: Dyskomfort i dolegliwości ustąpiły 

 

4. Diagnoza pielęgniarska: Utrudnione zasypianie spowodowane bólem pooperacyjnym 

Cel : Zapewnienie komfortu snu pacjentki 

Plan interwencji pielęgniarskiej: 

• Ocena bólu z wykorzystaniem skali VAS 

• Pomoc w ustaleniu dogodnej pozycji dla pacjentki   

• Prowadzenie farmakoterapii na zlecenie lekarza 

• Zapewnienie odpowiednich warunków podczas zasypiania (wietrzenie pomieszczenia, 

cisza, zgaszenie świateł) 

• Nauka technik relaksacyjnych 

• Rozmowa z pacjentka i stworzenie przyjaznej atmosfery 

Realizacja interwencji pielęgniarskiej: 

• Oceniono ból za pomocą skali VAS na 6 pkt, o charakterze ostrym 

• Podano Paracetamol Kabi 100ml  (10mg/1ml i.v na zlecenie lekarza), pacjentka została 

poddana ponownej ocenie skalą VAS, która wyniosła 2pkt po podaniu leku 

• Zostały zapewnione odpowiednie warunki do snu – wyłączony telewizor, 

przewietrzenie pomieszczenia, zgaszono światła 

• Pacjentka została poinformowana na temat technik relaksacyjnych przed snem 

(wyciszenie myśli, szczególnie tych negatywnych; oddanie się przyjemnym zajęciom, 

jak czytanie książek, gazet, słuchanie muzyki; masaż okolic szyi, głowy; techniki 

oddychania – wykonywanie 3-4 pełnych cykli obejmujących: wydech przez usta, 
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spokojny wdech przez nos, wstrzymanie oddechu na około 5 sekund  i na końcu 

trwający kilka sekund wydech ustami) 

• Pacjentka przyjęła pozycję na plecach z powodu odczuwania najmniejszego bólu 

Ocena wyników opieki: Zmniejszono problem z zasypianiem i bólem 

 

5. Diagnoza pielęgniarska: Brak apetytu z powodu ograniczeń dietetycznych  

Cel : Poprawa łaknienia pacjentki 

Plan interwencji pielęgniarskiej: 

• Współudział w zastosowaniu diety płynnej w pierwszej dobie po operacji oraz zgodnie z 

zasadami stopniowe rozszerzanie diety w kolejnych dniach  

• Obserwacja skutków  rozszerzania diety, ich tolerancji oraz wprowadzania nowych 

produktów 

• Przestrzeganie estetyki i higieny podczas spożywania posiłków, gdy nie jest możliwe 

przestrzeganie estetyki w szpitalu – zaangażowanie członków rodziny do przygotowania 

posiłków według upodobań smakowych pacjentki zgodnie z  zasadami żywienia po  

cholecystektomii  

Realizacja interwencji pielęgniarskiej: 

• Zgodnie z zasadami rozszerzono dietę o kolejne produkty i zaobserwowano tolerancję 

tych składników 

• Zastosowano zasady estetyki i higieny podczas spożywania posiłków 

Ocena wyników opieki:  Poprawiono  łaknienie pacjentki 

 

6. Diagnoza pielęgniarska:  Brak wiedzy pacjentki na temat diety, zmiany stylu życia po 

zabiegu operacyjnym 

Cel : Zwiększenie świadomości na temat diety, zmiany stylu życia po zabiegu operacyjnym 

Plan interwencji pielęgniarskiej: 

• Rozmowa na temat zmiany diety, zakazanych produktów, wskazanych technik 

gotowania, zmiany stylu życia po wyjściu ze szpitala  

• Zaproponowanie spotkania z dietetykiem 

• Rozmowa z rodziną  w celu zmiany swoich przyzwyczajeń żywieniowych, aby 

pacjentka miała większą mobilizację do zmiany swojego żywienia 

• Wręczenie broszur informacyjnych na temat diety po cholecystektomii 
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• Zaproponowanie rozmowy z fizjoterapeutą w celu ustalenia ćwiczeń mogących 

przywrócić stopniową sprawność dla pacjentki po zabiegu 

Realizacja interwencji pielęgniarskiej: 

• Przeprowadzono rozmowę na temat zmiany diety, wykluczeniu z jadłospisu kawy, 

pikantnych przypraw, ciężkostrawnych tłuszczy, napoi gazowanych, żywności 

wysokoprzetworzonej, a dopuszczeniu do diety chudych mięs, owoców i warzyw. Z 

technik kulinarnych należy wykluczyć pieczenie, smażenie i grillowanie na tłuszczu. W 

kwestii aktywności fizycznej powinna być ona ograniczana przez co najmniej 4-5 

tygodnie po zabiegu, a następnie stopniowo zwiększana 

• Pacjentka wyraziła chęć konsultacji z dietetykiem 

• Przeprowadzono rozmowę z rodziną, w celu zmiany swoich przyzwyczajeń 

żywieniowych, przedstawieniu złego wpływu jedzenia produktów 

wysokoprzetworzonych na zdrowie oraz zwiększenia mobilizacji do zdrowego 

żywienia przez pacjentkę.  Bliscy wyrazili chęć zmiany. 

• Wręczono broszury na temat diety po cholecystektomii 

• Pacjentka wyraziła chęć spotkania z fizjoterapeutą w celu wykonywania ćwiczeń 

pomagających przywrócić stopniowo sprawność po zabiegu 

Ocena wyników opieki: Podwyższono poziom wiedzy pacjentki na temat diety i 

funkcjonowania po zabiegu w warunkach domowych  

 

7. Diagnoza pielęgniarska: Ryzyko wystąpienia zakażenia układu moczowego 

spowodowanego założonym cewnikiem Foleya 

Cel: Zmniejszenie czynników ryzyka powodujących wystąpienie zakażenie układu 

moczowego 

Plan interwencji pielęgniarskiej: 

• Poinstruowanie pacjentki o prawidłowej wykonanej toalecie miejsc intymnych  

• Codzienna pielęgnacja cewnika środkami antyseptycznymi i wymiana worka na mocz 

• Kontrola ilości i koloru moczu 

• Dbanie o prawidłowe nawodnienie pacjentki 

• Powiadomienie pacjentki o konieczności zgłaszania dolegliwości w postaci bólu bądź 

pieczenia w okolicach intymnych 

• Obserwacja położenia worka na mocz 
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• Dokumentowanie podjętych działań 

Realizacja interwencji pielęgniarskiej: 

• Poinformowano pacjentkę o zasadach prawidłowej toalety krocza (przy użyciu ciepłej 

wody z mydłem lub preparatem do higieny intymnej, nie należy ciągnąć za cewnik, 

uważanie na ruchy mogące wsunąć cewnik głębiej, należy myć miejsce intymne 

ruchami od pochwy do odbytu) 

• Wymieniono worek na mocz i został utrzymany poniżej pęcherza moczowego 

• Kontrolowany mocz w worku (600ml, kolor ciemnożółty) 

• Pacjentka została powiadomiona o natychmiastowym zgłaszaniu dolegliwości w postaci 

bólu lub pieczenia w okolicach intymnych 

• Cewnik został utrzymany w czystości 

• Zlecono pacjentce spożywania dużej ilości płynów 

• Udokumentowano podjęte działania 

Ocena wyników opieki:  Zmniejszono czynników ryzyka zakażenia układu moczowego 

 

8. Diagnoza pielęgniarska:  Brak motywacji pacjentki do rzucenia palenia 

Cel : Zmotywowanie pacjentki do zaprzestania palenia papierosów 

Plan interwencji pielęgniarskiej: 

• Edukacja na temat negatywnego wpływu palenia papierosów na organizm człowieka 

• Przekazanie ulotek na temat palenia papierosów 

• Zaproponowanie rozmowy z psychologiem 

• Zaangażowanie rodziny do wspierania pacjentki 

• Pokazanie korzyści rzucenia palenia, np. mniejsze wydatki, mniejsze ryzyko 

zachorowania na raka płuc 

Realizacja interwencji pielęgniarskiej: 

• Wiedza na temat szkodliwego palenia została przekazana (ryzyko choroby 

nowotworowej, chorób układu krwionośnego i oddechowego, szkodliwość biernego 

palenia) 

• Przedstawiono korzyści z rzucenia palenia – mniejsze wydatki, mniejsze ryzyko 

zachorowania na nowotwory 

• Przekazano ulotki i broszury na temat palenia papierosów 

• Pacjentka wyraziła chęć rozmowy z psychologiem 
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• Rodzina wyraziła chęć wsparcia chorej 

Ocena wyników opieki: Zmotywowano pacjentkę do rzucenia palenia papierosów 

 

9. Diagnoza pielęgniarska: Ryzyko infekcji w miejscu wkłucia obwodowego 

Cel : Zmniejszenie ryzyka wystąpienie infekcji w miejscu wkłucia obwodowego 

Plan interwencji pielęgniarskiej: 

• Obserwacja miejsca wkłucia pod kątem pojawienia się zaczerwienienia, obrzęku, bólu, 

ocieplenia 

• Kontrola drożności kaniuli 

• Kontrola czystości opatrunku, wymiana co 24h lub w przypadku zabrudzenia 

• Stosowanie zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania zabiegu 

• Wymiana kaniuli w przypadku zaobserwowania objawów stanu zapalnego 

• Unikanie moczenia wkłucia podczas toalety  

• Stosowanie hipoalergicznych, przezroczystych opatrunków 

• Dokumentacja podjętych działań 

Realizacja interwencji pielęgniarskiej: 

• Miejsce wkłucia było systematycznie kontrolowane, nie wystąpiły objawy stanu 

zapalnego 

• Drożność kaniuli przed wprowadzeniem leku była sprawdzona przepłukaniem 0,9% 

roztworem NaCl 

• Opatrunek został wymieniony na czysty po upływie 24h 

• Zastosowaniu hipoalergiczne opatrunki, po których nie zauważono zmian w okolicy 

miejsca wkłucia 

• Podczas wykonywania toalety zwracano uwagę na uniknięcie zmoczenia miejsca 

wkłucia 

• Stosowano zasady aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania zabiegu 

Ocena wyników opieki: Nie dopuszczono do zakażenia miejsca wkłucia obwodowego 

 

WNIOSKI  

 

W toku przeprowadzonych badań postawiono następujące wnioski: 



Problemy pielęgnacyjne pacjenta po zabiegu cholecystostomii metodą laparoskopową 

 
 

104 
 

1. Najważniejszymi problemami pacjentki po przebytym zabiegu cholecystektomii 

laparoskopowej było: ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych i zakażenia rany 

pooperacyjnej, ból rany spowodowany zabiegiem pooperacyjnym, dyskomfort 

spowodowany występowaniem nudności i wymiotów po znieczuleniu ogólnym, 

utrudnione zasypianie spowodowane bólem pooperacyjnym, czy brak wiedzy pacjentki 

na temat diety, zmiany stylu życia po zabiegu operacyjnym. 

2. Opracowany proces pielęgnowania  dla pacjentki po przebytej cholecystektomii 

laparoskopowej pozwolił na objęcie holistyczną opieką. 

 

 

PIŚMIENNICTWO 

1. Gajewski P.: Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. [w:] Interna 

Szczeklika. Gajewski P. Szczeklik A. (red.). Medycyna Praktyczna, Kraków, 2017, 

1105-1108. 

2. Noszczyk W.: Choroby dróg żółciowych. [w:] Chirurgia. Repetytorium. Noszczyk W. 

(red.). PZWL, Warszawa, 2016,  346-356 

3. Sachdeva S. Khan Z., Ansari M., Khalique N., Anees A.: Lifestyle and gallstone 

disease: Scope for primary prevention. Indian Journal of Community Medicine,  2012, 

36, 4, 263-267. 

4. Svensson J., Makin E.: Gallstone disease in children. Semianrs In Pediatric Surgery, 

2012, 47,11, 255-265. 

5. Serdaroglu F., Koca Y.S., Saltik F., Koca T., Dereci S., Akcam M.: In childhood: 

etiology, clinical features, and prognosis. European Journal of Gastroenterology & 

Hepatology,  2016, 28, 1468-1472. 

6. Górczewska M., Jankowska I., Pawłowska J., Ryżko J., Ryżko J.: Proponowany 

standard postępowania w kamicy pęcherzyka żółciowego u dzieci. Standardy Medyczne 

Pediatria,  2011, 8, 197‑203. 

7. Dębek W., Lebensztejn D.M.: Wybrane aspekty diagnostyki i terapii kamicy żółciowej 

u dzieci. Medical Science Review Hepatologia, 2009, 9, 91-94. 

8. Reshetnyak V.I.: Concept of the pathogenesis and treatment of cholelithiasis. World 

Journal of Hepatology,  2012, 4, 2, 18-34. 

9. Lee J., Keane M., Pereira S.: Diagnosis and treatment of gallstone disease. The 

Practitioner, 2015, 259, 9-15. 



Problemy pielęgnacyjne pacjenta po zabiegu cholecystostomii metodą laparoskopową 

 
 

105 
 

10. Stinton L., Shaffer E.: Epidemiology of Gallbladder Disease: Cholelithiasis and Cancer. 

Gut and Liver, 2012, 6, 2, 87-172. 

11. Lebensztejn D.M., Niewiadomska O.: Kamica żółciowa. [w:] Gastroenterologia 

dziecięca: podręcznik do specjalizacji. Socha P., Lebensztejn D.M., Kamińska D. (red.). 

Media Press, Warszawa, 2016, 355-357. 

12. Acalovschi M.: Gallstones in patients with liver cirrhosis: Incidence, etiology, clinical 

and therapeutical aspects. World Journal of Gastroenterology, 2014, 20, 7277-7285. 



 

Zadania pielęgniarki urologicznej wobec pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym 

 

106 

 

 
 

Zadania pielęgniarki urologicznej wobec pacjentów poddawanych zabiegom 

operacyjnym 

 

Adrianna Małgorzata Jasińska1,  Bożena Ewa Kopcych2, Joanna                  

Hoffmann-Aulich3, Monika Lato-Pawłowska3 

 

1. Szpital Wojewódzki im dr L. Rydygiera w Suwałkach 

2. Zakład Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Nauk Stosowanych                          

w Łomży 

3. Zakład Pielęgniarstwa, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogórski 

w Zielonej Górze 

 

WSTĘP 

 

 Kamica nerkowa jest jedną z najczęstszych chorób dotyczących układu moczowego.  

Częściej dotyczy mężczyzn. Do głównych przyczyn, które predysponują do powstawania 

kamieni są: dieta bogata w puryny, szczawiany sól kuchenną, wapń, zbyt mała ilość płynów, 

zakażenia układu moczowego, anomalia anatomiczne układu moczowego wrodzone i nabyte, 

wady genetyczne, które zaburzają gospodarkę jonowo – metaboliczną, choroby 

współistniejące. Do tego dochodzą również predyspozycje genetyczne, które pojawiają się                           

w 25% przypadków [1].  

Kamica moczowa jest to obecność kamieni (złogów) pochodzenia chemicznego, które 

znajdują się w moczu. Wytrącają się one w nerkach oraz drogach odprowadzających mocz. 

Występuje głównie u osób w wieku 30-60 lat [2-5].  

Klasyfikacji kamicy moczowej jest wiele zależnie od cech fizycznych, składu 

chemicznego, etiologii  i lokalizacji kamieni. Dodatkowo powstawaniu kamieni sprzyjają: 

siedzący tryb życia, odwodnienie. Zakwaszenie moczu sprzyja powstawaniu kamieni 

moczanowych i szczawianowych, a alkalizacja – fosforanowych [2,3,4].  

Stężenie tych związków w moczu zależy od ilości, która została wydzielona oraz od 

objętości moczu. Stężenia ulega zwiększeniu podczas hiperkalciurii, hiperoksalurii, 

hiperurykozurii [5].   

Po usunięciu pierwszego złogu, jeśli pacjent nie zachowuje profilaktyki, u około 50% 

chorych następuje nawrót w przeciągu 5 lat, u 60-80% do 10 lat. Analiza składu kamieni może 

pomóc ustalić odpowiednią terapię  i profilaktykę [6].  
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  Kamienie moczowe najczęściej mają złożoną budowę. 85% z nich to kamienie 

szczawianowe. Poza nimi występują również: fosforanowo – wapniowe, struwitowe – 

powstające podczas przewlekłego zakażenia układu moczowego (ZUM) bakteriami Proteus, 

Pseudeomonas, Serratia, z kwasu moczowego, cystynowe [2]. 

 Kamica moczowa przebiega czasami bezobjawowo lub objawy mogą być mało typowe.  

Ogólne objawy kamicy moczowej to: kolka nerkowa – silny, napadowy ból w okolicy 

lędźwiowej promieniujący do podbrzusza, krocza, pachwiny, warg sromowych lub jąder, 

któremu może towarzyszyć parcie na pęcherz, osłabienie, bladość powłok skórnych,  poty, 

nudności, wymioty, anuria, częstomocz,  krwinkomocz. Przy towarzyszącym ZUM: gorączka, 

dreszcze, osłabienie. 

 Rozpoznanie kamicy moczowej opiera się na wywiadzie, badaniu fizykalnym, 

badaniach laboratoryjnych oraz obrazowych. Wywiad prowadzony jest w kierunku kamicy 

nerkowej, w szczególności nastawiony jest na subiektywne objawy pacjenta. Badanie fizykalne 

obejmuje badanie jamy brzusznej, okolicy lędźwiowej (objaw Goldflama), pomiar temperatury 

ciała. W badaniach parametrów brane są pod uwagę: parametry zapalne (morfologia krwi, CRP, 

badanie ogólne moczu) i nerkowe (kreatynina, mocznik, jonogram). Do badań obrazowych 

diagnozujących kamicę moczową należą: badania ultrasonograficzne (stopień zastoju moczu 

układu kielichowo – miedniczkowego oraz ocena poszerzenia podmiedniczkowego odcinka 

moczowodu), RTG przeglądowe układu moczowego (ocena położenia złogu i jego wielkość), 

TK bez kontrastu (dokładna ocena wielkości, położenia i twardości złogu), TK z kontrastem, 

urografia [4-6]. 

 Głównym założeniem leczenia jest ocena ryzyka wystąpienia urosepsy. Jeśli widoczne 

są objawy zapalne oraz informują o tym badania laboratoryjne niezbędna jest odbarczenie 

zablokowanej nerki – wytworzenie przetoki nerkowej albo sondowanie moczowodu. Do tego 

koniecznością jest zastosowanie antybiotykoterapii empirycznej, później celowanej. Leczenie 

obejmuje również leczenie objawowe [4].  

 Leczenie zachowawcze obejmuje farmakologię oraz dietę i zależy od typu kamicy oraz 

czasu występowania. W ostrej fazie kamicy stosuje się: odpoczynek, leki rozkurczowe, 

przeciwbólowe, przeciwobrzękowe i przeciwzapalne, zwiększoną niż zawsze płynoterapię, 

tzw. uderzenie wodne (podanie 1,5 l płynów w czasie 30 min.) prowokujące wydalenie złogu, 

profilaktykę antybakteryjną lub antybiotyk, jeśli infekcja już istnieje. W ostrej fazie i w czasie 

między napadami stwarza się środowisko, które pozwoli uniknąć krystalizacji, stosując:  

• W hiperkalciurii – fosforan celulozowy, diuretyki tiazydowe, asparginian, witaminę B6, 

• W kamicy szczawianowej – witaminę B6, sole magnezowe,  
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• W kamicy fosforanowej – sole glinu, węglan wapnia, leki zakwaszające mocz,  

• W kamicy struwitowej – inhibitory ureazy, leki zakwaszające mocz,  

• W kamicy cystynowej – cytryniany, D – penicylamina, kaptopryl,  

• W hiperrurykemii – allopurinol, leki alkalizujące mocz [5].  

Leczenie dietetyczne obejmuje:  

• Zwiększenie przyjmowanych płynów w ciągu dnia oraz przed pójściem spać i w czasie 

przebudzenia,  

• Ograniczenie spożywania soli kuchennej,  

• W kamicy szczawianowej eliminacja produktów ze szczawianami (szpinak, kapusta 

włoska, botwinka, agrest, rabarbar) i bogatych w witaminę oraz cukry proste, 

• W kamicy cystynowej ograniczenie aminokwasów cystyny i metioniny (mięso, fasola, 

szpinak, brukselka, jaja, brokuły), spożywanie produktów alkalizujących mocz, 

• W kamicy moczanowej eliminacja produktów purynowych (mięsa, herbata, kawa, 

wędzone ryby, grzyby, czekolada, rośliny strączkowe), produktów zakwaszających 

mocz (żurawina, mięsa, jaja, ryby, produkty zbożowe),  

• W kamicy wapniowej zmniejszenie spożywanego białka, nie należy zmniejszać ilości 

przyjmowanego wapnia (dieta tzw. normomleczna), 

• W kamicy fosforanowej, struwitowej spożywanie produktów zakwaszających mocz, 

eliminacja alkalizujących i fosforanowych (sery żółte, cola, wędzone wędliny, mleko 

kondensowane, płatki owsiane) [5].  

Leczenie zabiegowe kamicy moczowej obejmuje [3]:   

• Pozaustrojowe kruszenie kamieni (ESWL),  

• Ureterorenoskopia (URS), sztywny/giętki,  

• Przezskórna nefrolitotrypsja (PCNL).  

              Leczenie operacyjne (zabieg otwarty/laparoskopowy): Ureterolitotomia, 

Pielolitotomia, Nefropielolitotomia [3].  

 

ZADANIA PIELĘGNIARKI UROLOGICZNEJ W PRZYGOTOWANIU PACJENTA 

DO ZABIEGU UROLOGICZNEGO 

 

 Pielęgniarka, która podejmuje pracę na oddziale urologicznym powinna posiadać 

odpowiedni zakres wiedzy oraz kompetencje z zakresu: chorób występujących w danej 

dziedzinie, znaczenia podejmowanych badań diagnostycznych, postępowania profilaktycznego 

i terapeutycznego, zasad przygotowywania pacjentów do zabiegu (psychicznego i fizycznego), 
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rehabilitacji, pielęgnacji ran pooperacyjnych, doboru odpowiednich opatrunków, 

monitorowania i oceny bólu po operacji, oceny ryzyka okołooperacyjnego, odpowiednich 

działań profilaktycznych związanych z powikłaniami występującymi po operacji, wskazówek 

podczas wypisu do domu. Powyższe zadania pielęgniarki stanowią bardzo ważny element 

postępowania diagnostyczno – terapeutycznego  na oddziale zabiegowym. Rola pielęgniarki 

polega przede wszystkim na rozpoznaniu potrzeb pacjentów, zapewnieniu mu odpowiedniej 

opieki oraz wsparcia we wszystkich aspektach biopsychospołecznych. Pielęgniarki są ogniwem 

komunikacji na oddziale zabiegowym [8,9].  Pielęgniarki mają możliwość podnoszenia 

własnych kwalifikacji poprzez: samokształcenie, szkolenia wewnątrzoddziałowe i wewnątrz-

szpitalne, udział w konferencjach czy sympozjach, uczestnictwo w kursach, specjalizację [9].   

 Praca pielęgniarki opiera się na procesie pielęgnowania, gdzie pielęgniarka spostrzega 

problemy pacjenta, zakłada sobie cele działań, podejmuje je i ocenia czy i w jakim stopniu były 

skuteczne. Proces pielęgnowania dzieli się na pięć etapów: rozpoznanie problemów 

pielęgnacyjnych, określenie celu opieki, zaplanowanie działań, realizacja opieki oraz jej ocena 

[10]. 

 

ZADANIA PIELĘGNIARKI NA ODDZIALE  

 

Zadania, które należą do pielęgniarki na oddziale to: 

• przyjmowanie na oddział, zapoznanie z jego topografią i zasadami,  

• zakładanie oraz prowadzenie dokumentacji medycznej,  

• informowanie o prawach pacjenta,  

• informowanie o każdych podejmowanych działaniach pielęgniarskich,  

• przygotowanie w sferze psychicznej i fizycznej do badań, zabiegów 

pielęgniarskich,  

• wykonywanie zabiegów z zakresu pielęgnacji,  

• przygotowywanie niezbędnego sprzętu oraz sprzątanie swojego stanowiska 

pracy,  

• pobieranie badań w celach diagnostycznych,  

• uczestniczenie w obchodzie lekarskim,  

• udział w żywieniu pacjenta,  

• prowadzenie profilaktyki z zakresu powikłań,  

• wykonywanie zleceń według indywidualnej karty zleceń, 
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• stała obserwacja pacjentów oraz informacja o wystąpieniu niepożądanych 

objawów lekarzowi,  

• zmiana opatrunków pooperacyjnych,  

• dzielanie wskazówek z zakresu zachowania się po zabiegu operacyjnym w 

szpitalu i w domu,  

• przygotowywanie do samoopieki i samopielegnacji,  

• czynny udział w rehabilitacji pooperacyjnej,  

• edukacja pacjenta oraz jego rodziny [10].  

 Stanowisko pielęgniarskie w pracy jest wyposażone w odpowiednie zasoby, dzięki 

którym może ona realizować swoje zadania: diagnostyczne – rozpoznanie problemów 

pielęgnacyjnych, stawianie diagnoz pielęgniarskich, leczniczo – rehabilitacyjne – leczenie 

farmakologiczne i rehabilitacja, opiekuńcze – zapewnienie pomocy w podstawowych 

potrzebach dnia codziennego, tak aby pacjent mógł czuć się bezpiecznie, organizacyjne – 

zapewnienie dobrych warunków do wykonywania zadań, prowadzenie dokumentacji, 

edukacyjne – rodziny oraz pacjenta [16].  

 Pielęgniarska opieka przedoperacyjna rozpoczyna się od czasu poinformowania 

pacjenta o zastosowaniu leczenia operacyjnego. Są różne rodzaje i tryby wykonywania 

zabiegów operacyjnych, przez co powyższa opieka może trochę się różnić. Zabiegi można 

podzielić na: planowy, nagły oraz natychmiastowy. Zadaniem pielęgniarek jest przygotowanie 

pacjenta bliższe oraz dalsze do zabiegu operacyjnego. Przygotowanie dalsze to dzieli się na 

podgrupy i obejmuje:  

• przygotowanie psychiczne:  

o zainteresowanie się chorobą pacjenta, jego stanem zdrowia;  

o informowanie o wykonywanych czynnościach pielęgniarskich; 

o przygotowywanie psychiczne do zabiegów diagnostycznych; rehabilitacyjnych, 

leczniczo – pielęgnacyjnych; 

o dążenie do informowania pacjenta zgodnie z aktualną wiedzą medyczną; 

o utrzymywanie ciągłego kontaktu z pacjentem i osobami bliskimi, okazywanie 

zainteresowania;  

o kierowanie się empatią oraz życzliwością podczas rozmowy; 

o zyskanie zaufania podczas współpracy z pacjentem,  

o umożliwienie kontaktu z osobami najbliższymi, innymi członkami zespołu 

terapeutycznego, księdzem,  

o zapewnienie edukacji na najwyższym poziomie w zakresie tematyki 
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okołooperacyjnej; 

• przygotowanie diagnostyczne: 

o zapewnienie komfortu psychicznego i fizycznego w czasie badań diagnostycznych; 

o wyjaśnianie celowości badań, odpowiedniego zachowania podczas, w trakcie i po 

badaniach; 

o wykonywanie badań diagnostycznych zgodnie z IKZL; 

o obserwacja i dokumentacja parametrów życiowych; 

o sprawdzenie, czy pacjent posiada ruchome protezy zębowe, aparat słuchowy, okulary; 

o ocena ryzyka rozwoju odleżyn z zastosowaniem odpowiedniej skali, np. skala 

Waterlow lub dodatkowo klasyfikacja według np. skali Torrance’a; 

o ocena, czy konieczne jest zastosowanie innych metod komunikacji werbalnej lub 

niewerbalnej w przypadku pacjenta ociemniałego, głuchoniemego czy głuchego;  

• przygotowanie usprawniające: 

o poinformowanie o istocie ćwiczeń usprawniających; 

o nauczanie ćwiczeń oddechowych, odkrztuszania wydzieliny z górnych dróg 

oddechowych, efektywnego kaszlu; 

o nauczanie kolejności usprawniania pooperacyjnego; 

o motywacja do czynnego udziału w ćwiczeniach; 

• przygotowanie farmakologiczne: 

o stosowanie farmakoterapii zgodnie z IKZL, ocena skuteczności działania; 

o wywiad pielęgniarski z zakresu uczelnia na substancje zawarte w lekach; 

• przygotowanie dietetyczne:  

o poinformowanie o zastosowaniu odpowiedniej diety – lekkostrawnej, bogatobiałkowej, 

bogatowitaminowej, ścisłej; 

o w razie konieczności, ze względu na wskazania medyczne, prowadzenie żywienia 

dojelitowego lub pozajelitowego; 

o dobranie odpowiedniej ilości pokarmów, ich konsystencji oraz czasu spożywania w 

zależności od zastosowanego znieczulenia i metody zabiegu operacyjnego [11-15].  

•     Przygotowanie bliższe obejmuje przygotowanie fizyczne, do którego należy: 

➢ poinformowanie pacjenta o czasie zabiegu oraz przygotowanie się do niego: 

o zadbanie o higienę całego ciała – umycie całego ciała wraz z włosami z 

zastosowaniem mydła antybakteryjnego, ewentualna pomoc w tych 

czynnościach; 

o ogolenie miejsca operowanego najlepiej ok. 1-2 godziny przed zabiegiem [11, 16]. 
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• Na dzień przed zabiegiem, pielęgniarka: 

o przeprowadza wywiad z wykorzystaniem odpowiedniej dokumentacji medycznej; 

o przygotowuje całą dokumentację medyczna; 

o zajmuje się przygotowaniem pacjenta do wykonywanych badań diagnostycznych, 

bierze w nich udział; 

o uczestniczy w zapotrzebowaniu krwi dla pacjenta, jeśli jest to konieczne (pobiera 

krew w celu oznaczenia grupy krwi, pobiera krew w celu jej skrzyżowania); 

o kontroluje stan paznokci pacjentek i w razie potrzeby nakazuje zmycie lakieru; 

o zgodnie z IKZL wykonuje lewatywę lub podaje odpowiednie środki 

farmakologiczne, dokumentuje to oraz ocenia skuteczność; 

o informuje, że pacjenta obowiązuje dieta ścisła (powstrzymywanie się minimum                     

8 godzin przed znieczuleniem od jedzenia i picia); 

o informuje ponownie o kąpieli całego ciała; 

o stosuje toaletę pępka (zakłada jałowy gazik na noc, umocowuje przylepcem); 

o przypomina o niepozostawianiu w widocznym miejscu cennych przedmiotów; 

o zapewnia stałe wsparcie psychiczne; 

o zapewnia komfortowe warunki odpoczynku oraz snu, czystą bieliznę pościelową                 

i osobistą [11,12,14,16].  

• W dzień odbycia się zabiegu, pielęgniarka:  

o przypomina pacjentowi o ścisłej diecie, pozwala jedynie na popicie leków małą ilością 

wody; 

o kontroluje parametry życiowe (ciśnienie tętnicze krwi, tętno, saturację, temperaturę 

ciała, oddech) i dokumentuje pomiar; 

o prowadzi obserwację w kierunku objawów uniemożliwiających przeprowadzenie 

zabiegu (kaszel, gorączka, biegunka, miesiączka); 

o sprawdza przygotowanie pola operacyjnego; 

o nakazuje zmycie makijażu, związanie włosów, usunięcie metalowych spinek; 

o nakazuje usunięcie z ciała biżuterii lub innych metalowych części, protez zębowych, 

soczewek, okularów, aparatu słuchowego; 

o przypomina o oddaniu moczu przed zabiegiem; 

o przynosi koszulę chirurgiczną, która powinna być nałożona na nagie ciało; 

o wykonuje zabiegi pielęgniarskie zgodnie z IKZL, dokumentuje; 

o przygotowuje i podaje premedykację zgodnie z IKZL i dokumentuje to, obserwuje 

skuteczność jej działania; 
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o przekazuje pacjenta wraz z dokumentacją medyczną na blok operacyjny [11,12,14,15]. 

   Po wykonaniu zabiegu operacyjnego pacjent zostaje na sali pooperacyjnej, która 

znajduje się na bloku operacyjnym lub zostaje przewieziony na oddział urologiczny. Po zabiegu 

powinien pozostać stale pod obserwacją [17]. W zerowej dobie po operacji, pielęgniarka: 

• zabiera pacjenta z bloku operacyjnego wraz z dokumentacją medyczną;  

• pozyskuje informacje związane z zabiegiem, zaleceniami, rodzajem zastosowanego 

znieczulenia, cewników oraz drenów, stanu ogólnego pacjenta;  

•  ocenia stan świadomości; 

• dokonuje pomiaru parametrów życiowych oraz ich interpretacji: przez pierwsze                            

2 godziny co 15 minut, przez kolejne 4 godziny co 30 minut, do końca 12 godzin co 

godzinę, a później co 2 godziny przez 12 godzin. Do tych parametrów należą: tętno, 

ciśnienie tętnicze krwi; 

• temperaturę ciała mierzy 2 razy w ciągu doby (o ile nie wystąpiła gorączka),                                   

w przypadku gorączki co 3 godziny; 

• oddechy liczy co 15 minut przez 2 godziny, później co godzinę; 

• ocenia zabarwienie skóry, mimikę twarzy; 

• zapewnia ciepłe pomieszczenie i warunki do odpoczynku; 

• podaje leki zgodnie z IKZL; 

• gdy pacjent ma założony cewnik do pęcherza – kontroluje ilość i barwę wydalonego 

moczu, stosuje przepływ do pęcherza moczowego; 

• prowadzi bilans wodny lub dobową zbiórkę moczu; 

• ocenia opatrunek na ranie pooperacyjnej, obserwuje w kierunku krwawienia przez 

godzinę co 15 minut, później co 30 minut przez 2 godziny i dalej co 1 godzinę do 

upływu 12 godzin; 

• obserwuje drożność drenów odbarczających, kontroluje charakter i  ilość wydzieliny; 

• monitoruje ból pooperacyjny, stosuje odpowiednie leczenie bólu zgodnie z IKZL oraz 

odnotowuje to w dokumentacji (ocenia ból przy pomocy skal, np. NRS); 

• wykonuje toaletę całego ciała, zmienia bieliznę pościelową oraz osobistą; 

• zapewnia komfortowe ułożenie w łóżku; 

• zapewnia wczesne uruchomienie pacjenta stosując ćwiczenia oddechowe/ruchowe; 

• obserwuje w kierunku oddania moczu, w przypadku nieoddania przez więcej niż 8 

godzin zakłada cewnik do pęcherza moczowego; 

• umożliwia kontakt z bliskimi osobami [10,11,14,17-20]. 
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W pierwszej dobie po zabiegu, pielęgniarka: 

• ocenia stan ogólny pacjenta; 

• nadal monitoruje ból pooperacyjny, stosuje farmakoterapię przeciwbólową, 

dokumentuje; 

• kontroluje podstawowe parametry życiowe: tętno, ciśnienie tętnicze, oddechy, 

temperaturę ciała, saturację, dokumentuje to;  

• wykonuje toaletę ciała lub pomaga w tych czynnościach, zmienia bieliznę pościelową 

oraz osobistą; 

• prowadzi BW, DZM; 

• pobiera materiał do badań diagnostycznych zgodnie ze zleceniem lekarza; 

• zapewnia odpoczynek – ciszę, spokój, odpowiednią dla pacjenta temperaturę otoczenia; 

• zachęca do spożywania płynów lub pokarmów (jeśli odbyty zabieg na to pozwala); 

• usuwa cewnik z pęcherza moczowego w razie potrzeby;  

• stosuje farmakoterapię zgodną z IKZL; 

• uruchamia pacjenta poprzez pionizację; 

• ocenia ranę pooperacyjną, zmienia opatrunek na ranie, usuwa dreny odbarczające w 

razie potrzeby [10,11,14,17]. 

W kolejnych dobach po zabiegu operacyjnym, pielęgniarka:  

• ocenia stan ogólny; 

• stosuje farmakoterapię zgodną z indywidualną karta zleceń; 

• kontroluje podstawowe parametry życiowe;  

• ocenia ranę pooperacyjną, zmienia opatrunki, usuwa szwy na zlecenie lekarza;  

• przestrzega stosowania odpowiedniej diety przez pacjenta; 

• ocenia ból pooperacyjny, zapewnia leki przeciwbólowe według zleceń lekarskich; 

• zapewnia pomoc w samopielęgnacji i samoopiece; 

• kontroluje wypróżnianie – jeśli nie nastąpi w ciągu 3 dni od zabiegu to podaje 

odpowiednie leki lub wykonuje enemę na zlecenie lekarskie; 

• przygotowuje do wypisu do domu [10,11,17]. 

 

PODSUMOWANIE 

 

             Urologia jest wysoko rozwiniętą dziedziną medycyny i daje wiele możliwości leczniczo-

terapeutycznych w różnego rodzaju schorzeniach urologicznych. Ogromne znaczenie mają 
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standardy przygotowania okołooperacyjnego i opieka pooperacyjna nad pacjentem. Właściwe 

postępowanie pełni ważną rolę w aspekcie profilaktyki zakażeń szpitalnych, powikłań płucnych, 

zakrzepicy żył głębokich, pozytywnie wpływa na samopoczucie pacjenta i wyzwala w nim 

poczucie bycia podmiotem całościowej opieki medycznej, a nie przedmiotem - jednym z 

licznych przypadków w pracy personelu medycznego. Wysoka jakość świadczonych usług 

pielęgniarskich przyczynia się do zadowolenia pacjentów z jakości opieki. Udział pielęgniarki w 

przygotowaniu pacjenta do operacji urologicznych nie ogranicza się do wykonania czynności 

techniczno - pielęgnacyjnych, ale jest wzbogacona o nową funkcję mentora, która przygotowuje 

i przeprowadza pacjenta w okresie przed i pooperacyjnym. Przygotowanie psychiczne obejmuje 

wyjaśnienie istoty zabiegu operacyjnego, jak też i w sposób zrozumiały dla pacjenta przekazanie 

informacji o postępowaniu po zabiegu, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Przygotowanie 

fizyczne odnosi się do nauki efektywnego odksztuszania i kaszlu (ćwiczenia oddechowe i 

gimnastyka usprawniająca w celu zapobiegania powikłaniom płucnym i zakrzepicy żylnej) [21]. 
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WPROWADZENIE 

 

Nadczynność tarczycy jest stanem, w którym występuje nadmierna produkcja 

hormonów tarczycy T4 (tyroksyny) i T3 (trijodotyroniny) przekraczając aktualne 

zapotrzebowanie tkankowe  prowadząc do licznych zaburzeń organizmu  [1,2,3]. 

Na podstawie badań klinicznych można stwierdzić, że częstość występowania 

nadczynności tarczycy u mężczyzn jest 10 razy mniejsza niż u kobiet i wynosi od 0,5-2% [4]. 

Z dostępnej literatury wynika, iż schorzenia nadczynności tarczycy dotykają 7-9% populacji do 

60. roku życia i 10-12% po 60. roku życia [2,4].  

Z przeprowadzanych badań epidemiologicznych wynika, że osoby chorujące na 

autoimmunizacyjne zaburzenia tarczycy stanowią stale narastający problem współczesnego 

społeczeństwa. Po nowotworach  i chorobach układu krążenia, zachorowalność i śmiertelność 

związana z chorobami tarczycy znajduje się na trzecim miejscu. Najczęstsze przyczyny to 

choroba Gravesa-Basedowa, wole toksyczne wieloguzkowe i autonomicznie funkcjonujący 

gruczolak tarczycy [1,4,5]. 

Na podstawie przeprowadzonych badań klinicznych można stwierdzić, że występuje 

nadczynność tarczycy w postaci jawnej i utajonej [6]. 

Subkliniczna nadczynność tarczycy (utajona) to termin używany do określenia stanu 

klinicznego, w którym obniżonemu poziomowi hormonu tyreotropowego (TSH) w surowicy 

towarzyszą poziomy tyroksyny i trójjodotyroniny w zakresie wartości referencyjnych [6,7,8].  

Ta postać nadczynność tarczycy może przebiegać w postaci endogennej i egzogennej. 

Postać endogenna jest skutkiem wynikającym z patologii tarczycy, natomiast endogenna 

wynika ze zbyt wysokiej podaży hormonów tarczycy [9]. Dodatkowo, subkliniczna 
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nadczynności tarczycy niesie za sobą ryzyko jakim jest osteoporoza, śmiertelność sercowo-

naczyniowa oraz migotanie przedsionków [6,8]. 

 Jawna nadczynność tarczycy występuje w postaci pierwotnej i wtórnej. Pierwotna 

występuje w sytuacji obniżenia stężenia TSH (<0,05mIU/I) i zwiększenia ponad normę stężeń 

wolnych HT (FT4 lub FT4 i FT3, rzadko samej FT3). 

Wtórna zaś charakteryzuje się zwiększeniem stężeń FT4 i FT3 oraz mieszczącego się w 

granicach normy lub zwiększone stężenie TSH [3,5,6]. 

Do najczęstszych postaci tyreotoksykozy należą wole toksyczne, czyli choroba 

Gravesa- Basedowa. Jest to choroba o podłożu autoimmunologicznym, w której autoantygenem 

jest receptor TSH, którego pobudzenie wywołuje nadmierne wydzielanie hormonów tarczycy 

[3,9,10]. Głównymi czynnikami ryzyka rozwoju tego schorzenia jest: palenie tytoniu, stres, 

płeć, infekcje wirusowe lub bakteryjne [10]. Do innych przyczyn nadczynności tarczycy można 

zaliczyć [2,4,11]:  

• wole toksyczne wieloguzkowe (choroba Plummera), 

• wole guzkowate nadczynne, 

• gruczolak toksyczny (choroba Goetscha),  

• rak tarczycy, 

• zapalenia tarczycy, 

• nadmierne spożywanie jodu. 

Wtórna nadczynność tarczycy występuje rzadziej niż pierwotna, a do jej głównych 

przyczyn można zaliczyć [4]:  odporność tkanek docelowych na hormon tarczycy,  gruczolaki 

przysadki i przedawkowanie lewotyroksyny. 

 Ważną rolę w opiece pacjenta nad pacjentem ze zdiagnozowaną nadczynnością 

tarczycy odgrywa pielęgniarka. W zależności od przebiegu i nasilenia choroby podejmuje 

odpowiednie działania diagnostyczne i pielęgnacyjne mające na celu poprawę stanu chorego 

[9,10,11].  

 

CEL  PRACY 

 

Celem pracy  było: 

• Rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta z nadczynnością tarczycy. 

• Opracowanie planu opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta z nadczynnością tarczycy. 
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• Opracowanie indywidualnych wskazówek pielęgnacyjnych dla pacjenta                                         

z nadczynnością tarczycy. 

 

MATERIAŁ I METODY BADAŃ  

 

Badaniem objęto 42. letnią kobietę, która została przyjęta do Kliniki Endokrynologii,  

Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego W Białymstoku.  

Pacjentka została przyjęta w trybie planowym z powodu nasilonych objawów 

chorobowych wynikających z niewyrównanych hormonów tarczycy, z rozpoznaniem 

nadczynności tarczycy. 

W celu zebrania materiału do badań posłużono się wywiadem z pacjentką,  obserwacją, 

wynikami badań laboratoryjnych, analizą dokumentacji medycznej, na którą składa się: karta 

gorączkowa, historia choroby oraz karta zleceń lekarskich. 

 

WYNIKI 

 

 Opis przypadku 

Pacjentka D. Sz. lat 42 została przyjęta do Kliniki Endokrynologii, Diabetologii                             

i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku dn. 

04.03.2019r. w trybie planowym z powodu wystąpienia nasilających się objawów związanych 

z nadczynnością tarczycy, w celu poprawy stanu ogólnego i osiągnięcia prawidłowych wartości 

hormonów tarczycy.  

Z wstępnie przeprowadzonego wywiadu z pacjentką i informacji uzyskanych                             

z dostępnej dokumentacji medycznej wynika, iż pacjentka leczyła się od 2 lat w Poradni 

Diabetologicznej, gdzie rozpoznano nadczynność tarczycy w przebiegu choroby Gravesa- 

Basedowa. Pacjentka nie cierpi na choroby współistniejące.  

Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wynika, że pacjentka mieszka                   

w dużym mieście, w bloku, z mężem i nastoletnią córką. Chora jest aktywna zawodowo, pracuje 

jako nauczyciel w Przedszkolu w swoim mieście. Warunki socjalno-ekonomiczne ocenia jako 

bardzo dobre.  

Pacjentka nie wymaga pomocy przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, jest                    

w pełni sprawna i samodzielna. Alkohol spożywa okazjonalnie, a 2 lata temu rzuciła palenie 

tytoniu.  
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W dniu przeprowadzanej obserwacji pacjentka jest w zerowej dobie pobytu w Klinice 

Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych. W czasie zbieranego wywiadu kontakt 

słowny logiczny, orientacja co do miejsca i czasu w pełni zachowana. Na zadawane pytania 

odpowiada logicznie, mimo niepokoju i skłonności do płaczu spowodowanego problemami 

związanymi z aktualnym stanem zdrowia. Pacjentce zostało założone wkłucie obwodowe na 

lewym przedramieniu.  

Podczas zbieranego wywiadu u chorej zaobserwowano drżenie kończyn górnych i 

dolnych, nad którymi nie jest w stanie zapanować. Zgłasza również, że od dłuższego czasu 

cierpi na bezsenność oraz ma problemy z koncentracją i pamięcią.  

Pacjentka skarży się również na nadmierną potliwość i uczucie gorąca, które  

najprawdopodobniej spowodowane są przyspieszoną przemianą materii. Odczuwa również 

suchość w ustach z powodu zmniejszenia wydzielania ślinianek oraz ból i łzawienie oczu, które 

spowodowane jest wytrzeszczem gałek ocznych. W czasie prowadzonej obserwacji pacjentka 

zgłasza kołatanie i przyspieszenie czynności serca.  

W dniu obserwacji pacjentka zgłasza również nudności i wymioty wywołane 

prawdopodobnie zapachem spożywanego pokarmu.  

Chora od tygodnia cierpi również na ból brzucha, zwłaszcza nocą, spowodowany 

zaparciami. Pacjentka zaobserwowała również wypadanie włosów i skąpsze krwawienia 

miesięczne.  

Z przeprowadzonej rozmowy wynika, że pacjentka jest zaniepokojona aktualnym 

stanem zdrowia oraz szybkim spadkiem  masy ciała (8kg w ciągu miesiąca). Skóra pacjentki 

jest ciepła i wilgotna, spowodowane jest to najprawdopodobniej podwyższoną temperaturą 

ciała (37,9 stopnia C).  

Pacjentce pobrano krew do badań laboratoryjnych i zlecono wykonanie EKG. 

 

PLAN OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ WOBEC PACJENTA Z NADCZYNNOŚCIĄ 

TARCZYCY  

 

1. Diagnoza pielęgniarska: Pobudliwość nerwowa, skłonności do płaczu spowodowane 

obniżeniem nastroju pacjentki oraz zaburzeniami neurowegetatywnymi  

Cel:  Podwyższenie nastoju pacjentki  

Plan interwencji pielęgniarskich:  

• Zapewnienie spokoju i ciszy na sali pacjentki. 
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• Monitorowanie podstawowych parametrów życiowych. 

• Obserwacja. 

• Zapewnienie rozmowy z psychologiem i najbliższymi pacjentki. 

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• Zapewniono pacjentce ciszę i spokój na sali poprzez położenie na sali jednoosobowej, 

zamknięcie drzwi na korytarz oraz zamknięcie okien.  

• Monitorowano podstawowe parametry życiowe co 4h: 

• I pomiar (HR: 118 ud/min, RR: 132/110 mmHg, oddech: 28 odd/min) 

• II pomiar (HR: 100 ud/min, RR: 125/108 mmHg, oddech: 18 odd/min) 

• Skonsultowano z psychologiem oraz  zapewniono spotkanie z rodziną.  

Ocena podjętych działań: Podwyższono nastrój pacjentki  

 

2. Diagnoza pielęgniarska: Problemy z zasypianiem spowodowane zamartwianiem się                      

o swoje zdrowie 

Cel: Zapewnienie pacjentce lepszej jakości snu 

Plan interwencji pielęgniarskich:  

• Zmniejszenie czynników, które mogą utrudniać zasypianie, przerywać lub zakłócać sen                 

w porze nocnej.  

• Złagodzenie objawów, które mogą być następstwem istniejącego problemu. 

• Obserwacja rytmu zasypiania i snu. 

• Zapewniono rozmowę z psychologiem.  

• Edukacja na temat doboru diety przed snem, zalecane jest, by unikać pokarmów 

wzdymających, ciężkostrawnych, zbyt obfitych, szczególnie przyjmowanych później 

niż 2h przed snem.  

• Prowadzenie farmakoterapii zgodnie ze zleceniami lekarskimi.  

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• Stworzono warunki do prawidłowego snu: wyeliminowano hałas (wyciszenie rozmów, 

odbiorników radiowych, ciche zamykanie drzwi), zgaszono światła w sali ok. godz. 

22.00, na korytarzach włączono oświetlanie nocne. Zapewniono temperaturę na sali 

uzyskując ok. 22 stopni, wilgotność 45 stopni. 

• Zachęcono pacjentkę do regularnego udawania się na odpoczynek i wstawania, 

mobilizowanie do wstawania zaraz po przebudzeniu, bez zbędnego drzemania. 
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• Wyedukowano pacjentkę na temat diety. Zalecono pokarmy bogate w witaminy B oraz 

E, które odpowiadają za luki w pamięci i usprawniają działanie tarczycy. Zalecane 

produkty to awokado, zielone warzywa liściaste, borówki i jagody, a także woda.  

• Zorganizowano pacjentce rozmowę z psychologiem. 

• Prowadzono farmakoterapię na zlecenie lekarza, podano Oxazepam 10mg doustnie. 

Ocena podjętych działań: Pacjentka wysypia się znacznie lepiej 

 

3. Diagnoza pielęgniarska: Problemy z koncentracją i pamięcią pacjentki związane                           

z aktualnym stanem zdrowia  

Cel: Poprawa pamięci i koncentracji pacjentki  

Plan interwencji pielęgniarskich: 

• Zachęcenie pacjentki do zachowania odpowiedniej higieny snu, co sprzyja poprawie 

pamięci i koncentracji.  

• Modyfikacja diety poprzez wprowadzenie do jadłospisu większej ilości warzyw i 

owoców, które sprzyjają lepszemu zapamiętywaniu.  

• Zachęcenie do spożywania większej ilości naparów ziołowych.  

• Edukacja pacjentki na temat indywidualnego treningu umysłu.  

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• Zachęcono pacjentkę do prawidłowego zachowania odpowiedniej higieny snu. 

Pacjentka śpi 8h w godzinach nocnych.  

• Wprowadzono do diety więcej warzyw i owoców, tj.  banany, jabłka, marchewka i 

brokuły. 

• Zachęcono pacjentkę do spożywania naparu z ziół, tj, szałwia i rozmaryn.  

• Pacjentka odbywa systematyczny trening umysłu w postaci czytania książek i 

rozwiązywania krzyżówek.  

Ocena podjętych działań: Pamięć i koncentracja pacjentki uległy poprawie  

 

4. Diagnoza pielęgniarska: Nadmierna potliwość i uczucie gorąca spowodowane 

przyspieszoną przemianą materii  

Cel: Zniwelowanie nadmiernej potliwości i uczucia gorąca  

Plan interwencji pielęgniarskich:  

• Toaleta całego ciała 2 razy dziennie. 

• Zmiana bielizny osobistej i pościelowej. 
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• Zapewnienie bielizny osobistej luźnej, przewiewnej i z naturalnych włókien. 

• Zapewnienie płynów do picia. 

• Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu na sali. 

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• Wykonano kąpiel pacjentki rano i wieczorem oraz zostały zastosowane antyprespiranty. 

• Zmieniono bieliznę osobistą i pościelowa na luźną i przewiewną.  

• Podano chłodne napoje do picia - herbaty napotne, tj. z kwiatu lipy, herbata z miodem 

i cytryną.  

• Zapewniono mikroklimat na sali: wilgotność powietrza wynosiła 50-70%, natomiast 

temperatura otoczenia ok. 19 stopni C.  

Ocena podjętych działań: W nieznacznym stopniu zniwelowano nadmierną potliwość i 

uczucie gorąca pacjentki  

 

5. Diagnoza pielęgniarska: Suchość w ustach spowodowana zmniejszonym wydzielaniem 

ślinianek 

Cel: Zmniejszenie suchości w ustach 

Plan interwencji pielęgniarskich: 

• Zastosowanie płukanek jamy ustnej siemieniem lnianym oraz szałwią. 

• Spożywanie produktów bogatych w tiaminę. 

• Zastosowanie pastylek do ssania oraz gum do żucia bez cukru.  

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• Pacjentka przepłukała jamę ustną siemieniem lnianym dzięki czemu jama ustna została 

nawilżona oraz szałwią, która działa antyseptycznie.  

• Pacjentka spożywała produkty bogate w witaminę B1, tj. soczewicę, nasiona 

słonecznika oraz kaszę jaglaną.  

• Pacjentka zażyła pastylki do ssania oraz gumę do żucia, co spowodowało pobudzenie 

ślinianek do pracy.  

Ocena podjętych działań: Zmniejszono suchości w ustach  w niewielkim stopniu 

  

6. Diagnoza pielęgniarska: Ból podczas ruchu gałek ocznych oraz łzawienie spowodowane 

wytrzeszczem 

Cel: Zmniejszenie bólu oraz łzawienia gałek ocznych  

Plan interwencji pielęgniarskich:  
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• Zakraplanie do oczu kropli Izosto-Tears 0,5% 4 razy dziennie lub częściej. 

• Systematyczna obserwacja gałek ocznych pod kątem objawów podrażnienia lub stanu 

zapalnego.  

• Zaproponowanie pacjentce wykonanie toalety oczu z użyciem wody przegotowanej lub 

rumianku. 

• Poinformowanie pacjentki o konieczności unikania sytuacji, w której oczy mogą być 

narażone na podrażnienie lub zanieczyszczenie. 

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• Sztuczne łzy Izosto-Tears 0,5% zostały zakroplone 4 razy dziennie.  

• Gałki oczne zostały pod stałą obserwacją pod kątem zaczerwienienia i bólu.  

• Wykonano pacjentce toaletę oczu z naparu rumianku.  

• Pacjentka została wyedukowana pod kątem zwiększonej uwagi na swoje oczy, aby 

zapewnić odpoczynek oczom zamykając je w ciągu godziny na 5-10 min. 

Ocena podjętych działań: Ból został złagodzony, łzawienie nie ustąpiło w dalszym ciągu  

 

7. Diagnoza pielęgniarska: Tachykardia wywołana kołataniem i przyspieszoną czynnością 

serca (118 ud/min.) 

Cel: Ocena nasilenia tachykardii wywołanej kołataniem i przyspieszoną czynnością serca 

Plan interwencji pielęgniarskich:  

• Ułożenie chorej w wygodnej pozycji. 

• Podanie leków zgodnie ze zleceniem lekarskim. 

• Monitorowanie podstawowych parametrów życiowych pacjentki co 4h. 

• Wykonanie badania EKG. 

Realizacja interwencji pielęgniarskich:  

• Pacjentka została ułożona w pozycji półwysokiej. 

• Pacjentce został podany Propranolol doustnie w dawce 40mg, zgodnie z kartą zleceń. 

• Podstawowe parametry życiowe zostały monitorowane: 

I pomiar (RR: 132/110 mmHg, HR: 118 ud/ min, oddechy: 28 odd/min.). 

II pomiar (RR: 115/90 mmHg, HR: 95 ud/ min, oddechy: 20 odd/min.). 

• Badanie EKG zostało wykonane, które świadczy o tachykardii (118ud/min.                                    

w momencie badania). 

Ocena podjętych działań: Uczucie kołatania serca zmniejszyło się w nieznacznym stopniu.  
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8. Diagnoza pielęgniarska: Dyskomfort pacjentki związany z bólem brzucha z powodu 

zaparć odczuwany głównie nocą  

Cel: Zniwelowanie zaparć  

Plan interwencji pielęgniarskich: 

• Ocena rodzaju zaparć i stanu pacjenta. 

• Podanie do picia zwiększonej ilości płynów. 

• Wprowadzanie do diety środków działających naturalnie przeczyszczająco. 

• Zwiększenie aktywności fizycznej. 

• Wykonanie enemy. 

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• Określono stan pacjenta oraz rodzaj zaparć. Pacjentka odczuwała wzdęcia i bóle 

brzucha. 

• Pacjentce zostały podane większe ilości płynów około 2l posiadających wartość 

kaloryczną, tj. mleko i soki. 

• Do diety zostały wprowadzone warzywa, owoce miód oraz pieczywo ciemne. 

• Pacjentka została wyedukowana na temat wykonywania prostych ćwiczeń, tj. ćwiczenia 

kończyn dolnych i tułowia, ćwiczenia mięśni brzucha, ćwiczenia ogólnousprawniające, 

np. spacery 2 km dziennie, częsta zmiana pozycji ciała.  

• Enema została wykonana, nastąpiło wypróżnienie pacjentki.  

Ocena podjętych działań: W niewielkim stopniu zmniejszono dyskomfort. Zaparcia pojawiają 

się nadal. 

 

9. Diagnoza pielęgniarska: Dyskomfort pacjentki spowodowany nadmiernym 

wypadaniem włosów 

Cel: Zniwelowanie dyskomfortu pacjentki  

• Wprowadzenie bogatej diety w witaminy A1, B5, E oraz biotynę, 

• Edukacja pacjentki na temat pielęgnacji włosów. 

Realizacja interwencji pielęgniarskich:  

• Dieta została wzbogacona w mleko krowie, tłuste ryby, nabiał, kurze jaja oraz orzechy 

i brokuły. 

• Pacjentka została wyedukowana na temat odpowiedniej pielęgnacji: olejowanie 

włosów, by nadać im odżywanie, stosowanie szczotek z naturalnego włosia, używanie 

odżywek wzmacniających włosy, odpowiednie mycie bez szorowania skóry głowy, aby 
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nie narazić skóry głowy na podrażnienia oraz bez obciążania włosów silnie 

oczyszczającymi szamponami.  

Ocena podjętych działań: Włosy wypadają w mniejszych ilościach 

 

10. Diagnoza pielęgniarska: Niepokój pacjentki związany ze skąpym krwawieniem 

miesięcznym  

Cel: Uspokojenie pacjentki 

Plan interwencji pielęgniarskich:  

• Zapewnienie pacjentce konsultacji ginekologicznej. 

• Edukacja pacjentki na temat fizjologii cyklu miesiączkowego.  

• Zapewnienie pacjentce środków higienicznych. 

Plan opieki pielęgniarskiej: 

• Pacjentka odbyła konsultację ginekologiczną.  

• Pacjentka została wyedukowana na temat podstaw cyklu menstruacyjnego.  

• Środki higieniczne, tj. podpaski, wkładki zostały zapewnione.  

Ocena podjętych działań: Zniwelowano niepokój pacjentki  

 

11. Diagnoza pielęgniarska: Nudności i wymioty wywołane zapachem spożywanego 

pokarmu 

Cel: Zniwelowanie nudności i wymiotów  

Plan interwencji pielęgniarskich: 

• Obserwacja wymiocin (rodzaj, kolor i domieszki), czasu ich wystąpienia, częstości 

wystąpienia oraz rodzaju. 

• Sprawdzanie bilansu wodnego i zapewnienie chorej dostatecznej ilości płynów. 

• Zmienianie bielizny osobistej i pościelowej. 

• Zabezpieczenie chorego przed zachłyśnięciem wymiocinami. 

• Pielęgnowanie jamy ustnej. 

• Eliminowanie z jadłospisu potraw o przykrym dla chorego zapachu. 

• Dbanie o estetykę i formę podawanych posiłków. 

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• Obserwowano wymiociny: bez domieszek, głównie na czczo, kilkakrotnie, bez oporów. 

• Bilans płynów (przyjęto około 1800ml, wydalono 500ml dodatni bilans płynów). 
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Zapewniono pacjentce odpowiednie nawodnienie przynajmniej 2l dziennie zachęcając 

do spożywania naparów ziołowych, tj. dziurawiec, mięta, w małych ilościach, często. 

• Zmieniono bieliznę pościelową i osobistą w zależności od potrzeb.  

• Chora została zabezpieczona przed zachłyśnięciem poprzez ułożenie w pozycji 

półwysokiej z głową odchyloną na bok. 

• Pacjentka została wyedukowana w zakresie pielęgnacji jamy ustnej (prawidłowe mycie 

zębów i płukanie jamy ustnej po każdych wymiocinach). 

• Potrawy o przykrym zapachy zostały wyeliminowane i została wprowadzona dieta 

bogato-białkowa. 

• Estetyka i forma podawanych posiłków została zachowana.  

Ocena podjętych działań: Nudności i wymioty ustąpiły w niewielkim stopniu  

 

12. Diagnoza pielęgniarska: Drżenie kończyn górnych i dolnych spowodowane 

zaburzeniami neurowegetatywnymi  

Cel: Zmniejszenie drżenia kończyn górnych i dolnych  

Plan interwencji pielęgniarskich: 

• Zapewnienie pacjentce spokoju na sali. 

• Zapewnienie pacjentce rozmowy z psychologiem. 

• Zapewnienie rozmowy i wsparcia z rodziną.  

Realizacja działań pielęgniarskich: 

• Spokój na sali został zapewniony. 

• Konsultacja z psychologiem została przeprowadzona. 

• Rozmowa z rodziną odbyła się. 

Ocena podjętych działań: Drżenie kończyn górnych i dolnych występuje w dalszym ciągu  

 

13. Diagnoza pielęgniarska: Spadek masy ciała wywołany szybką przemianą materii  

Cel: Utrzymanie prawidłowej masy ciała 

Plan interwencji pielęgniarskich:  

• Kontrola masy ciała. 

• Zapoznanie pacjenta z metodami zwiększenia kaloryczności posiłków. 

• Zaproponowanie konsultacji z dietetykiem. 

• Edukacja pacjentki na temat prawidłowej diety.  

• Zachęcenie pacjentki do podjadania między posiłkami. 
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Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• Wykonano pomiar masy ciała. Pacjentka waży 55 kg. 

• Pacjentka została zapoznana z możliwością zwiększenia kaloryczności posiłku poprzez 

dodanie np. majonezu, czy śmietany. 

• Konsultacja z dietetykiem została zapewniona w celu opracowania indywidualnej diety. 

• Wyedukowano pacjentkę co do zasad prawidłowej diety: Spożywanie posiłków 5 razy 

dziennie, zawierających produkty mleczne- mleko, kefir, maślanka, spożywanie 

chudego mięsa, drobiu, tłustych ryb morskich, wysoką zawartość roślin strączkowych, 

tj. soczewica, fasola, groch, bogatych w witaminę A, tj. szpinak czy dynia, witaminę C, 

jak cytryna, czy jabłka. Ograniczeniu spożywania produktów zawierających kofeinę, 

czy spożywaniu alkoholu.  

• Pacjentka chętnie podjada między posiłkami spożywając orzechy i owoce 

Ocena podjętych działań: Waga pacjentki nie uległa znaczącej zmianie  

 

14. Diagnoza pielęgniarska: Ciepła i wilgotna skóra pacjentki wywołana podwyższoną 

temperaturą ciała 37,9 stopnia C  

Cel: Zmniejszenie temperatury ciała  

Plan interwencji pielęgniarskich:  

• Zapewnienie terapeutycznego mikroklimatu w pomieszczeniu, w którym chory 

przebywa. 

• Zastosowanie okładów wysychających i chłodzących. 

• Zastosowanie odpowiedniej bielizny osobistej i pościelowej. 

• Wykonywanie pomiarów temperatury ciała. 

• Podawanie chłodnych płynów do picia. 

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• Obniżenie temperatury pomieszczenia do 18-19 stopni C oraz utrzymanie wilgotności 

powietrza na sali w granicach 50-60% poprzez zastosowanie nawilżaczy elektrycznych.  

• Zastosowano okłady wysychające i chłodzące na czoło i klatkę piersiową. 

• Zastosowano lekkie okrycie pacjenta oraz luźnej i przewiewnej bielizny osobistej 

zmienianej w razie potrzeby pacjenta. 

• Temperatura ciała była mierzona co 2 godziny: 

I pomiar: 37,9 stopnia C. 

II pomiar: 37,6 stopnia C. 



Problemy pielęgnacyjne pacjenta z nadczynnością tarczycy 

 

 

130 

 

III pomiar: 37,0 stopnia C. 

• Pacjentka spożyła około 2l płynów oraz zostało podane dożylnie 250ml 0,9% NaCl  

Ocena podjętych działań: Obniżono temperatura ciała do wartości 37,0 stopni C 

 

15. Diagnoza pielęgniarska: Możliwość wystąpienia zakażenia w wyniku założenia 

wkłucia obwodowego na lewym przedramieniu  

Cel: Zminimalizowanie ryzyka powstania zakażenia  

Plan interwencji pielęgniarskich:  

• Przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki. 

• Obserwacja miejsca wkłucia wg skali Baxter. 

• Niedopuszczanie do niedrożności kaniuli. 

• Zmiana opatrunku wkłucia dożylnego. 

• Edukacja pacjenta na temat zachowania ostrożności miejsca wkłucia i poinformowania 

pielęgniarki o ewentualnych dolegliwościach związanych z wkłuciem dożylnym. 

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• Zasady aseptyki i antyseptyki zostały zachowane poprzez stosowanie  środków 

odkażających przed podaniem leków, każdorazową zmianą rękawiczek przed 

kontaktem z wkłuciem oraz zastosowaniem jałowego sprzętu.  

• Obserwowano miejsce wkłucia wg skali Baxter (0 pkt.). 

• Drożność kaniuli została zapewniona poprzez przepłukanie 0,9% NaCl (5ml). 

• Pacjent został wyedukowany oraz nie zostały zgłaszane żadne dolegliwości, takie jak 

np. ból, czy pieczenie w miejscu wkłucia.  

Ocena podjętych działań: Nie zaobserwowano żadnych zmian w miejscu wkłucia 

świadczących o zakażeniu  

 

WNIOSKI   

 

W toku przeprowadzonych badań postawiono następujące wnioski: 

1. Najważniejszymi problemami pielęgnacyjnymi pacjentki z nadczynnością tarczycy 

było: szybki spadek masy ciała (8kg w ciągu miesiąca), tachykardia, drżenie kończyn 

górnych i dolnych, problemy z bezsennością i pamięcią, uczucie gorąca i nadmierna 

potliwość, suchość w ustach, ból i łzawienie oczu, nudności i wymioty oraz problemy 

ze skąpszym krwawieniem miesięcznym.  
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2. Opracowano indywidualny plan opieki pielęgniarskiej dla pacjentki z nadczynnością 

tarczycy.  

3. Opracowano indywidualne wskazówki pielęgnacyjne w warunkach domowych, które 

pozwoliły na objęcie holistyczną opieką pacjentki z nadczynnością tarczycy.   
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WPROWADZENIE  

 

Etiologia RZS znana jest tylko częściowo. Znaczącą rolę w patogenezie pełnią 

mechanizmy autoimmunizacyjne, przede wszystkim aktywowane limfocyty T, komórki 

dendrytyczne, które są źródłem cytokin prozapalnych oraz makrofagi [1,2,3]. Ważną rolę 

sprawują limfocyty B, które bezpośrednio biorą udział w syntezie m.in. jednego z czynników 

reumatoidalnych oraz wystąpieniu przeciwciał anty-cytrulinowych - charakterystycznych dla 

powyższej choroby [4,5]. Czynniki genetyczne bez wątpliwości zwiększają kilkukrotnie 

aktywność wybranych antygenów układu zgodności tkankowej klasy II (zwłaszcza HLA-

DR1B i HLA-DRB4) [6]. 

Reumatoidalne Zapalenie Stawów (RZS) jest to choroba zapalna tkanki łącznej, 

występuje przewlekle na tle immunologicznym. Przyczyny nie są dobrze znane, natomiast                        

w patogenezie RZS ważną rolę odgrywają czynniki genetyczne oraz środowiskowe. 

Dodatkowo długi okres rozwoju i trwania choroby niesie ze sobą poważne komplikacje 

zdrowotne. Choroba prowadzi do uszkodzenia, upośledzenia oraz zaburzenia czynności tkanek 

stawowych i okołostawowych. W konsekwencji dochodzi do zmniejszenia samodzielności                        

i niezależności chorego [7,8]. 

Na podstawie danych epidemiologicznych można stwierdzić, że w populacji ogólnej na 

Reumatoidalne Zapalenie Stawów choruje od 0.5% do 1% społeczeństwa [2]. W Stanach 

Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej wskaźnik powyższy wynosi już od 0,5% nawet do 

2%. Występowanie mniejszej ilości przypadków odnotowano w Europie Południowej (wynosi 
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ona 16,5 na milion osób), w Europie Północnej natomiast jest to ok 29 na milion osób. Według 

kolejnych badań przeprowadzonych w USA (United States of America) na milion osób 

przypada 38 chorych na Reumatoidalne Zapalenie Stawów. W populacji na terenie Polski 

wskaźnik wynosi 0,9%. Każdego roku odnotowuje się dodatkowo od 800 do 1600 nowych 

przypadków [3]. Coraz częściej z chorobą zmagają się osoby młodsze i aktywne zawodowo, co 

prowadzi nie tylko do problemów zdrowotnych, ale także społecznych. Rozwój choroby                        

w ciągu 10 lat od pierwszych objawów RZS jest powodem do wycofania się z życia 

zawodowego przez około 50% tych osób. Na RZS choruje 3 razy więcej kobiet niż mężczyzn 

w każdym wieku, natomiast największy współczynnik zapadalności przypada na 30.-60. rok 

życia [4]. 

Z danych epidemiologicznych wynika, że choroba rozwija się ciągle lub cyklicznie                                     

z częstymi nawrotami i remisjami. Przyjmuje się, że 20% ciężkich przypadków 

Reumatoidalnego Zapalenia Stawów prowadzi do inwalidztwa [3].  

 

ZALECENIA DLA PACJENTKI Z REUMATOIDALNYM ZAPALENIEM STAWÓW 

DO STOSOWANIA W WARUNKACH DOMOWYCH 

 

Pielęgniarka odgrywa ważną rolę w postępowaniu z pacjentką z reumatoidalnym 

zapaleniem stawów. Jej zadaniem jest zachęcenie chorej do włączenia aktywności fizycznej                    

i wykazanie się samodzielnością w niektórych czynnościach [9,10]. Nie powinna wyręczać 

pacjenta, ale wspierać, motywować do ćwiczeń i zachęcać do samodzielności. Ważne jest także 

przekazanie pacjentce oraz jej rodzinie wskazówek dotyczących prawidłowego stylu życia.                     

W edukacji pacjentki z reumatoidalnym zapaleniu stawów należy uwzględnić [9,10]: 

• wczesne rozpoznawanie oznak choroby lub zaostrzenia choroby i właściwego 

postępowania w razie ich wystąpienia 

• systematyczne przyjmowanie leków zleconych przez lekarza 

• częste wizyty u reumatologa i wykonywanie zleconych badań diagnostycznych 

• zalecenie zwiększenia aktywności fizycznej dostosowanej do stopnia zaawansowania 

choroby 

• dbanie o prawidłową masę ciała 

• unikanie nadmiernego wysiłku fizycznego, a także podnoszenia ciężkich przedmiotów 

• przedstawienie odpowiedniej diety - przekazanie przykładowych jadłospisów 

• udostępnienie broszur informacyjnych na temat choroby i leczenia 
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CEL PRACY  

 

Celem pracy było: 

1. Rozpoznanie problemów zdrowotnych pacjentki z rozpoznanym Reumatoidalnym 

Zapaleniem Stawów. 

2.  Określenie roli pielęgniarki w opiece nad pacjentem z rozpoznanym Reumatoidalnym 

Zapaleniem Stawów. 

 

MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

 

Badaniem objęto pacjentkę lat 76 z rozpoznaniem Reumatoidalnego Zapalenia Stawów. 

Pacjentka jest stale pod opieką Kliniki Reumatologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym 

w Białymstoku od 14.03.2012 r. Materiał do przeprowadzenia badań został zebrany w oparciu 

o obserwację i wywiad pielęgniarski, pomiary bezpośrednie i pośrednie oraz analizę 

dokumentacji medycznej, w tym indywidualną kartę zleceń lekarskich, kartę gorączkową, a 

także historię choroby pacjenta. W celu ustalenia diagnozy i opracowania indywidualnego 

planu opieki pielęgniarskiej posłużono się metodą procesu pielęgnowania. 

 

WYNIKI  

 

Opis przypadku 

Chora lat 76, została przyjęta do Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych w 

Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, z rozpoznaniem i zaostrzeniem 

Reumatoidalnego Zapalenia Stawów.  

Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wynika, że pacjentka jest wdową. 

Skończyła szkołę zawodową. Od 2006 roku jest na emeryturze i jednocześnie pobiera dodatek 

pielęgnacyjny z powodu znacznego stopnia niepełnosprawności. Obecnie mieszka w mieście z 

córką i jej rodziną. W wolnym czasie pomaga w niektórych obowiązkach domowych. Dom jest 

duży, piętrowy, ogrzewany, suchy, z dostępem do bieżącej wody, gazu, prądu i kanalizacji. 

Pacjentka mieszka na parterze domu, gdzie ma pokój, łazienkę i kuchnię z salonem. 

Z wywiadu dotyczącego przebytych chorób wynika, że u pacjentki w wieku 40 lat 

zdiagnozowano pierwsze objawy procesu chorobowego. Najwcześniej zmiany chorobowe 

objęły stawy śródręczno-paliczkowe i międzypaliczkowe dalsze. W ciągu pierwszych kilku lat 
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chora odczuwała ból w stawach promieniowo-nadgarstkowych, śródstopno paliczkowych stopy 

oraz stawach łokciowych. W wieku 47 lat dodatkowo rozpoczęły się dolegliwości bólowe 

stawów kolanowych i biodrowych. Z roku na rok dolegliwości bólowe w stawach kolanowych 

nasilały się. Z przeprowadzonego wywiadu wynika też, że u pacjentki występuje nietolerancja 

laktozy, dlatego też pacjentka nie spożywa produktów mlecznych. 

W dniu prowadzonej obserwacji pielęgniarskiej zmierzono parametry życiowe 

wynosiły: ciśnienie tętnicze krwi 130/75 mmHg, tętno 72 ud/min miarowe, dobrze napięte oraz 

wyczuwalne. Temperatura ciała 36,7°C. Oddech niesłyszalny, bezwonny o częstości 22 od/min. 

Saturacja 99%. Skóra czysta, sucha, ciepła i różowa, widoczne guzki. Tkanka podskórna 

rozwinięta prawidłowo. Pacjentka waży 61 kg, wzrost 162 cm. BMI wynosi 23,2 kg/m2.  

W czasie zbierania wywiadu, u pacjentki zauważono obniżenie nastroju spowodowane 

toczącym się procesem chorobowym. Chora zgłaszała dolegliwości bólowe stawów 

kolanowych spowodowane obrzękiem oraz ból kręgosłupa w odcinku lędźwiowym przy 

wstawaniu z łóżka. Ból określiła w skali VAS na poziomie 3 punktów w trakcie spoczynku 

oraz na 7 punktów podczas ruchu.  

Pacjentka skarżyła się na trudności z zasypianiem w warunkach szpitalnych. 

Zaobserwowano też u pacjentki brak apetytu. W trakcie prowadzonego wywiadu pacjentka 

zgłaszała problemy związane z zaparciami. 

Pacjentka stosuje się do zalecanej farmakoterapii i rehabilitacji, aby zachować jak 

najdłużej sprawność i samodzielność.  

W trakcie rozmowy zauważono, że pacjentka obawia się powrotu do domu z powodu 

pogarszającego się stanu zdrowia. Potrzebuje ona pomocy w przejściu do sklepu lub lekarza. 

Ma obawy związane z hospitalizacją oraz dalszym przebiegiem choroby. Największy niepokój 

sprawia jej bezradność i brak możliwości poruszania się bez pomocy innych. Pacjentka porusza 

się przy pomocy kul w zaostrzonym okresie choroby.  

Pacjentka ma założone wkłucie dożylne w prawym zgięciu łokciowym, przez które 

podawane są leki i nawadnianie.  

W dniu zbierania wywiadu pacjentka przyjmowała takie leki, jak: 

• Methotrexat 10 mg p.o. 

• Acidum Folicum 15 mg p.o. 

• Sapoven T 220 mg p.o. 

• Paracetamol 500 mg i.v. 

• PWE (płyn wieloelektrolitowy) 500 ml i.v. 
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PLAN OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ 

 

1. Diagnoza pielęgniarska: Ból stawów kolanowych spowodowany zaostrzeniem procesu 

chorobowego 

Cel: Zmniejszenie dolegliwości bólowych 

Plan interwencji pielęgniarskich:  

• monitorowanie i obserwacja obrzęku stawów kolanowych  

• pomoc i nauka w wykonywaniu ćwiczeń  

• zastosowanie okładów chłodzących 

• stosowanie oliwki w okolicy obrzęków 

• prowadzenie kontroli dobowej zbiórki moczu oraz bilansu płynów 

• edukacja pacjentki oraz rodziny o radzeniu sobie z problem w warunkach domowych 

• ułożenie pacjentki w wygodnej pozycji z zastosowaniem udogodnień  

• ograniczenie aktywności pacjentki do minimum  

• ocena stopnia nasilenia bólu w skali VAS 

• prowadzenie kontroli parametrów życiowych: RR, HR, oddech, SpO2 

• nauka pacjentki ćwiczeń oddechowych 

• prowadzenie farmakoterapii zgodnie ze zleceniem lekarskim 

• pomoc pacjentce przy zmianie pozycji 

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• zmierzono obrzęki stawów kolanowych, wynosił on 55 cm w stawie kolanowym 

prawym i lewym 

• edukacja pacjentki w zakresie prawidłowego wykonywania ćwiczeń: należy pamiętać, 

że na początku wykonywane powinny być ćwiczenia bierne, czynne w odciążeniu, 

następnie stopniowo należy wprowadzać ćwiczenia, które wymagają większego 

wysiłku: ćwiczenia czynne i czynne z obciążeniem dostosowane do możliwości 

• wykonano toaletę skóry, nałożono oliwkę w okolicach obrzęków w celu nawilżenia 

skóry 

• zastosowano okłady chłodzące na obrzęknięte stawy kolanowe 

• po ponownym zmierzeniu obrzęków stawów kolanowych wyniosły one 50 cm w stawie 

kolanowym lewym i 52 cm w stawie kolanowym prawym 
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• prowadzono dobową zbiórkę moczu i bilans płynów, bilans płynów ujemny i wyniósł 

40 ml 

• edukowano pacjentkę w zakresie postępowania z obrzękami, zalecono: wykonywanie 

kompresów chłodzących na obrzęknięte stawy; stosowanie się do zaleceń lekarskich; 

włączenie diety bogatej w kwasy omega -3, która zmniejsza stan zapalny 

• ułożono chorą w pozycji na płasko, na łóżku z twardym podłożem, bez poduszek 

• zastosowano mały wałek pod kolana (10°) zapobiegający przeprostowi 

• ograniczono aktywność pacjentki, udzielono pomocy w wykonywaniu czynności 

higieniczno-fizjologicznych 

• oceniono ból w skali VAS na poziomie 6 pkt.  

• prowadzono kontrolę parametrów życiowych: ciśnienie krwi 125/75 mmHg, tętno 70-

75 u/min., SpO2 99%, oddechy 20 na minutę 

• wyedukowano pacjentkę w zakresie wykonywanych ćwiczeń oddechowych (wdech i 

wydech powinien być długi i głęboki) 

• prowadzono farmakoterapię na zlecenie lekarskie, podano: Methotrexat 10 mg p.o.; 

Acidum Folicum 15 mg p.o.; Sapoven T 220 mg p.o.; Paracetamol 500 mg i.v. 

Ocena: Zmniejszono dolegliwości bólowe 

 

2. Diagnoza pielęgniarska: Dyskomfort pacjentki z powodu utrudnionego samodzielnego 

funkcjonowania 

Cel opieki: Pomoc w wykonaniu czynności samoobsługowych 

Plan interwencji pielęgniarskich: 

• ocena stopnia deficytu w samoopiece 

• asystowanie pacjentce w wykonywaniu czynności higienicznych 

• zapewnienie komfortowych warunków podczas wykonywania toalety ciała 

• zmiana bielizny pościelowej oraz osobistej w razie potrzeby 

• zagwarantowanie wsparcia przy zmianie pozycji (pomoc w odciążeniu stawów) 

• pomoc w utrzymaniu aktywności ruchowej (dostosowane do możliwości)  

• przygotowanie pacjentki do opuszczenia łóżka i rozpoczęcia chodzenia 

• zaproponowanie przyrządów ortopedycznych ułatwiających poruszanie (kule, chodzik) 

• podanie leków zgodnie ze zleceniem lekarskim 

• zaproponowanie pomocy w poruszaniu się oraz nauka technik poprawiających jakość 

chodzenia 
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Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• oceniono stopień deficytu w samoopiece (potrzebna jest pomoc w czynnościach 

higienicznych i przemieszczaniu się) 

• asystowano pacjentce w codziennych czynnościach higienicznych (toaleta całego ciała, 

nałożenie czystej bielizny osobistej) 

• wykonano toaletę ciała oraz jamy ustnej zgodnie z zastosowaniem komfortowych 

warunków (wykorzystanie parawanu) 

• okazano pomoc przy zmianie pozycji pacjentki w łóżku 

• pomagano pacjentce w aktywizacji poprzez pomoc w chodzeniu i zaopatrzenie w kule 

oraz chodzik  

• podano lek przeciwbólowy (Paracetamol 500 mg i.v.) przed rozpoczęciem ćwiczeń 

ruchowych 

• asystowano pacjentce podczas zmian pozycji w łóżku (leżenie w pozycji na wznak, z 

poduszką pod głową, z zabezpieczonymi stawami kolanowymi, ugiętymi maksymalnie 

pod kątem 10◦ poprzez mały wałek, umieszczony pod stawami kolanowymi pacjentki i 

w pozycji z kończynami górnymi, wyprostowanymi, w odwróceniu i lekko 

odwiedzionymi; ułożenie kończyn górnych powinno być zmieniane regularnie do 

pozycji w przywiedzeniu oraz nawróceniu przy zgiętych przedramionach) 

• edukowano pacjentkę w zakresie odciążenia stawów: zachęcanie do udziału w 

rehabilitacji, pływania oraz ćwiczenia w wodzie, zajęć z terapeutą dostosowanych do 

pacjentki, ćwiczeń przyrządowych, elektroterapii, magnetoterapii 

• zaproponowano pomoc w poruszaniu się oraz zaproponowano wizytę u fizjoterapeuty 

w celu poprawy funkcji kończyn i jakości chodu 

Ocena: W niewielkim stopniu zredukowano deficyt w zakresie samopielęgnacji 

 

3. Diagnoza pielęgniarska: Obniżone samopoczucie pacjentki spowodowane utratą 

sprawności ruchowej 

Cel: Podwyższenie samopoczucia pacjentki w zakresie sprawności ruchowej 

Plan interwencji pielęgniarskich: 

• edukacja pacjentki na temat przebiegu choroby 

• rozmowa z rodziną o konieczności przystosowania warunków domowych  

• zaproponowanie stosowania ortopedycznego obuwia (stabilizującego stopę, 

antypoślizgowego) 
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• unikanie przeciążenia stawów kolanowych 

• edukacja pacjentki oraz rodziny na temat kontroli masy ciała 

• zachęcenie do obserwacji postępów chorej w samoobsłudze 

• okazanie wsparcia i zrozumienia w stosunku do chorej 

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• edukowano pacjentkę w zakresie przebiegu choroby: przedstawiono pacjentce 

przyczyny, przebieg i możliwe skutki choroby, odpowiadano na sprawiające 

trudność pytania, zalecono rozmowę z lekarzem prowadzącym 

• wyedukowano rodzinę pacjentki w zakresie przystosowania domu i otoczenia do 

potrzeb niepełnosprawnej pacjentki. Z uwzględnieniem: 

➢ przystosowania łazienki: maty antypoślizgowe, nakładka na sedes, uchwyty przy 

wannie i ubikacji;  

➢ przystosowanie pokoju: podwyższone łóżko z twardym materacem 

➢ zapewnienie sprzętu ułatwiającego samoobsługę: uchwyt, sztućce z pogrubioną 

rączką, podciągacz zamka, zapinacz guzików 

• wyedukowano pacjentkę w zakresie obliczania wskaźnika prawidłowej masy ciała 

(BMI) i wykorzystywanie go w kontroli masy ciała [BMI obliczamy poprzez wzór: 

dzieląc masę ciała (w kilogramach) przez wzrost do kwadratu (w metrach)] 

• zmotywowano pacjentkę do obserwacji postępów samoobsługi 

• zapewniono spotkanie z lekarzem w celu wyeliminowania wszystkich wątpliwości 

stanu zdrowia pacjentki oraz przekazania zaleceń do samoopieki 

Ocena: Podwyższono w niewielkim stopniu samopoczucie pacjentki w zakresie 

samodzielności 

 

4. Diagnoza pielęgniarska: Niechęć pacjentki do spożywania posiłków 

Cel: Zachęcenie pacjentki do prawidłowego odżywiania 

Plan interwencji pielęgniarskich:  

• rozmowa z pacjentką i ustalenie przyczyn braku apetytu 

• edukacja na temat możliwości wystąpienia niedoborów witamin i składników 

mineralnych 

• nakłanianie do spożycia posiłków 

• ciągłe monitorowanie ilości i jakości spożywanych potraw 

• okazanie wsparcia pacjentce 
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• kontrola wagi i BMI 

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• edukacja pacjentki na temat zalecanej diety w reumatoidalnym zapaleniu stawów: 

➢ stosowanie diety śródziemnomorskiej w połączeniu z dużym spożyciem 

„tłustych” ryb (sardynki, belki morskie, łosoś, labraks i pstrąg) 

• ograniczenia spożycie czerwonego mięsa 

• wskazane codziennie spożywanie oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia oraz wiele 

produktów pełnoziarnistych, roślin strączkowych 

• zapoznano z napojami, które należy odstawić (kawa, alkohol, napoje słodzone cukrem) 

• podano przykłady sposobów przygotowywania potraw (gotować na parze, unikanie soli 

i przypraw, dodawać dużo warzyw) 

• zalecenie suplementacji witaminy D, w celu ochrony kości 

• zaproponowanie spożywania mniejszych posiłków, 5 razy dziennie o stałych porach 

• wytłumaczenie metod kontroli BMI 

Ocena: Pacjentka chętniej przyjmuje posiłki 

 

5. Diagnoza pielęgniarska: Dyskomfort spowodowany zaparciami 

Cel: Przywrócenie prawidłowego wydalania 

Plan interwencji pielęgniarskich:  

• przeprowadzenie wywiadu dotyczącego objawów i czasu trwania dolegliwości  

• zastosowanie odpowiedniej diety 

• zalecenie masażu brzucha 

• podanie doustnych środków przeczyszczających na zlecenie lekarskie lub zastosowanie 

lewatywy\wlewki doodbytniczej w razie potrzeby 

• zapewnienie pacjentce odpowiednich warunków w czasie toalety 

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• została przeprowadzona rozmowa z pacjentką na temat problemu, jakimi są zaparcia 

• zalecono stosowanie diety bogatoresztkowej wspomagającej wypróżnianie 

(zwiększenie ilości błonnika) 

• zastosowano masaż brzucha kilka razy dziennie (zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 

ruch głaskający) 

• zalecono spożywanie większej ilości płynów doustnie 

• zapewniono intymne warunki w czasie trwania toalety 
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Ocena: Przywrócono prawidłową pracę jelit 

 

6. Diagnoza pielęgniarska: Trudności w zasypianiu spowodowane pobytem w szpitalu 

Cel: Poprawa jakości wypoczynku 

Plan interwencji pielęgniarskich:  

• zapewnienie ciszy i spokoju w trakcie zasypiania  

• wyciszenie zbędnych dźwięków w godzinach nocnych 

• zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniu 

• w razie konieczności podanie leków nasennych na zlecenie lekarza 

• unikanie drzemek w ciągu dnia 

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• zapewniono ciszę na sali, zgaszono światła oraz zamknięto drzwi 

• przewietrzono salę przed nocą 

• zalecono unikanie drzemek w ciągu dnia 

• zapewniono odpowiedni mikroklimatu w pomieszczeniu (temperatura 16–19ºC, 

wilgotność powietrza w granicach 60%) 

Ocena: Zapewniono odpowiednie warunki do poprawy jakości snu 

 

7. Diagnoza pielęgniarska: Obniżony poziom nastroju pacjentki spowodowany 

pogorszonym stanem zdrowia 

Cel: Podwyższenie nastroju pacjentki 

Plan interwencji pielęgniarskich:  

• zapewnienie wsparcia poprzez rozmowę  

• okazanie zrozumienia, zainteresowania problemem 

• prowadzenie farmakoterapii na zlecenie lekarza 

• wspólne omówienie problemów 

• monitorowanie pacjentki 

• zaproponowanie wykorzystywania wolnego czasu na czytanie gazet, oglądania telewizji 

• bieżące informowanie o postępach w leczeniu 

• ułatwienie kontaktu z rodziną poprzez kontakt telefoniczny 

• zaproponowanie możliwości rozmowy z psychologiem 

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• zapewniono wsparcie pacjentce poprzez rozmowę  
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• wyjaśniono niezrozumiałe problemy 

• prowadzono kontrolę parametrów życiowych, RR-130/75 mmHg, tętno 72 ud/min. oraz 

poinformowano o wynikach pacjentkę 

• umożliwiono kontakt telefoniczny  z córką 

• zapewniono wizytę z psychologiem dzięki której pacjentka dowiedziała się jak radzić 

sobie z lękiem 

• prowadzono farmakoterapię na zlecenie lekarza, podano Paracetamol 500 mg i.v.  

Ocena: Podwyższono w niewielkim stopniu stan psychiczny pacjentki 

 

8. Diagnoza pielęgniarska: Ryzyko wystąpienia przykurczów mięśniowych 

spowodowanych unieruchomieniem 

Cel: Zminimalizowanie ryzyka powstania przykurczów mięśniowych 

Plan interwencji pielęgniarskich:  

• obserwacja miejsc narażonych na powstanie przykurczów mięśniowych 

• regularna zmiana pozycji 

• motywacja chorej do częstego poruszania się  

• codzienna toaleta ciała i stosowanie maści nawilżających  

• częsta zmiana bielizny osobistej i pościelowej 

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• obserwowano miejsca narażone na powstanie przykurczów mięśniowych, nie 

zauważono zmian 

• zastosowano udogodnienia ułożeniowe: położono chorą w pozycji na wznak, z 

poduszką pod głową, z zabezpieczonymi stawami kolanowymi, ugiętymi pod kątem 10◦ 

maksymalnie, umieszczenie małego wałka pod stawami kolanowymi pacjentki oraz w 

pozycji z kończynami górnymi, wyprostowanymi w odwróceniu i lekko odwiedzio-

nymi, zmienianie ułożenia kończyn górnych co jakiś czas do pozycji w przywiedzeniu 

oraz nawróceniu przy zgiętych przedramionach; zalecono 3-minutowe leżenie pacjentki 

przodem i powtarzanie czynności 2-3 razy dziennie 

• pomagano chorej przy częstej zmianie pozycji oraz motywowano do samodzielnego 

przemieszczania w łóżku 

• wykonano toaletę całego ciała, aby zapewnić pełen komfort pacjentce 

• zmieniono bieliznę pościelową oraz osobistą na czystą 

• zachęcono do zwiększenia samodzielności ruchowej w zakresie możliwości 
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• zmotywowano do współpracy z fizjoterapeutą  

Ocena: Brak objawów pogłębienia się przykurczów mięśniowych 

 

9. Diagnoza pielęgniarska: Niski poziom wiedzy na temat wystąpienia skutków ubocznych 

spowodowanych farmakoterapią 

Cel: Monitorowanie stanu zdrowia pacjentki 

Plan interwencji pielęgniarskich:  

• obserwacja stanu świadomości pacjenta i monitorowanie parametrów życiowych 

(temperatura, ciśnienie tętnicze krwi, tętno, oddechy-liczba, charakter, zapach) 

• dokumentowanie pomiarów 

• obserwacja pod kątem wystąpienia powikłań ze strony układu pokarmowego (bóle                   

w nadbrzuszu, fusowate wymioty, smoliste stolce, spadek ciśnienia tętniczego krwi) 

• uzupełnianie niedoborów płynów i elektrolitów oraz prowadzenie bilansu wodnego 

• zachęcanie chorej do zdrowego trybu życia – zrezygnowania z używek, prawidłowego 

rozładowania napięcia i stresu oraz stosowania technik relaksacyjnych 

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• monitorowano parametry życiowe: RR-130/75 mmHg, tętno 72 ud/min. 

• nie zaobserwowano powikłań ze strony układu pokarmowego 

• podano 500 ml PWE dożylnie na zlecenie lekarza 

• prowadzono bilans wodny, był ujemny i wynosił 40 ml 

• edukowano pacjentkę w zakresie wpływu prawidłowej diety oraz aktywności fizycznej 

na przebieg choroby z uwzględnieniem: 

➢  diety charakteryzującej się szczególną obecnością kwasów omega-3 oraz dużej 

ilości owoców, warzyw, chudego nabiału oraz mięsa, ryb, oliwy z oliwek) 

➢ aktywności fizycznej dostosowanej do aktualnego stanu możliwości (ćwiczenia 

ogólnousprawniające, rozciągające, oddechowe, bierne, izometryczne, rozluźnia-

jące, prawidłowej postawy, samoobsługi 

Ocena: Podwyższono poziom wiedzy pacjentki 

 

10. Diagnoza pielęgniarska: Ograniczenie kontaktów społecznych spowodowanych 

postępem choroby  

Cel: Zapewnienie kontaktów społecznych  
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Plan interwencji pielęgniarskich: 

• umożliwienie kontaktu z rodziną i bliskimi podczas pobytu w szpitalu 

• zachęcenie do spotkań z innymi chorymi 

• wspólne wyjaśnienie przyczyn unikania kontaktów społecznych 

• umożliwienie kontaktu z psychologiem w razie potrzeby 

Realizacja interwencji pielęgniarskich: 

• pacjentka oraz jej rodzina odbyła rozmowę na temat potrzeby integracji chorej na terapii 

zajęciowej 

• zaproponowanie wykorzystania wolnego czasu na rozwijanie swoich zainteresowań, 

np. gotowanie, pieczenie ciast, uczestnictwo w zajęciach grupowych, tj.: nordic walking 

• zalecenie rozmowy z psychologiem i wyjaśnienie przyczyn unikania kontaktów 

społecznych 

• okazanie wsparcia pacjentce 

Ocena: Zmotywowano pacjentkę do zwiększenia kontaktów społecznych  

 

WNIOSKI  

 

W toku przeprowadzonych badań postawiono następujące wnioski: 

1. Najważniejszymi problemami pacjentki z RZS było: zaostrzenie procesu chorobowego, 

trudności w poruszaniu się i samopielęgnacji, obniżone samopoczucie pacjentki 

spowodowane utratą sprawności ruchowej oraz ryzyko wystąpienia przykurczów 

mięśniowych spowodowanych unieruchomieniem. 

2. Rolą pielęgniarki w opiece nad pacjentką z RZS było przygotowanie indywidualnych 

wskazówek do funkcjonowania w warunkach domowych, co pozwoliło na objęcie 

pacjentki holistyczną opieką. 
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WSTĘP 

 

Nowotwór piersi zaraz po nowotworze płuc stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z 

powodu wszystkich nowotworów w krajach rozwiniętych, a pierwszą przyczynę w krajach 

rozwijających się. Mimo różnic w zachorowalności w państwach Unii Europejskiej w stosunku 

do słabiej rozwiniętych krajów, różnica śmiertelności jest niewielka. W roku 2008 na nowotwór 

piersi w Unii Europejskiej zachorowało ponad 330 tysięcy kobiet, z czego blisko 89 tysięcy 

zmarło [1]. W Polsce liczba kobiet ze zdiagnozowanym nowotworem piersi stale rośnie. 

Według Krajowego Rejestru Nowotworów (KRN) w 2015 r. zanotowano 18 106 zachorowań, 

natomiast w roku 2018 liczba przypadków wynosiła 18 869 w ciągu roku. Stanowiło to ponad 

22% wzrost spośród wszystkich nowotworów występujących w populacji kobiet. Liczba 

zgonów wyniosła ponad 15%. Zachorowalność na nowotwór piersi podwoiła się w ostatnich 

trzech dekadach z jednoczesnym spadkiem umieralności na ten nowotwór [1,2]. 

Najwięcej zachorowań na raka piersi występuje w krajach wysoko rozwiniętych w 

Europie, Ameryce Północnej, czy Australii, współczynnik wynosi ok. 90 - 100 przypadków na 

100 000. Natomiast kraje Azji Południowo-Wschodniej i Afryki charakteryzują się średnią 

zachorowalnością, poniżej 25 przypadków na 100 000 kobiet rocznie [3]. 

Ryzyko zachorowania na nowotwór piersi rośnie wraz z wiekiem, najwięcej przypadków 

- około 50% rozpoznaje się u kobiet w przedziale wiekowym 50-69 lat. Współczynnik 

zachorowalności rośnie liniowo wraz z wiekiem od 40. r.ż., po czym maleje po 70. r.ż. 

Zachorowalność wśród kobiet do 49. r.ż. niepokojąco wzrosła w ostatnich latach, ok 1,7 razy. 

Według KRN, z powodu raka piersi w Polsce umiera ponad 6 tys. kobiet rocznie (dane od 2015 
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r.) [1,2]. Wzrost zapadalności na raka piersi związany jest z oddziaływaniem czynników 

mających bezpośredni wpływ na proces kancerogenezy. Najważniejszymi 

niemodyfikowalnymi czynnikami ryzyka są płeć i wiek. Biorąc pod uwagę zachorowania 

kobiet oraz mężczyzn na 100 przypadków, płeć męska zajmuje niecały 1% przypadków wśród 

chorych na raka sutka. Jeżeli chodzi o wiek, to szczyt zachorowań osiągany jest w wieku 50 - 

69 lat, natomiast wśród kobiet poniżej 30. roku życia nowotwór piersi jest rzadko 

diagnozowany [4]. Kolejnym istotnym czynnikiem jest nosicielstwo genów BRCA1 i BRCA2, 

które występują kolejno w obrębie siedemnastego chromosomu oraz trzynastego. U nosicielek 

genu BRCA1 można zaobserwować około 56 - 84% większe zagrożenie rozwoju raka piersi. 

Badania genu BRCA2 dowodzą wzrostu ryzyka rzędu 45 - 85%. Mutacja tych genów 

przyczynia się do około 20-krotnie większej zachorowalności w porównaniu z kobietami, które 

nie są nosicielami. Czynniki genetyczne są odpowiedzialne za 5% do 10% przypadków 

nowotworu piersi [4,5]. Ryzyko kancerogenezy występuje również w przypadku predyspozycji 

rodzinnych. Wzrasta 1,5 - 2 razy w przypadku zachorowań krewnych I stopnia - matka, siostra, 

córka oraz 9-krotnie, gdy chorują blisko spokrewnione osoby płci żeńskiej. Rak piersi 

obustronny występujący w  rodzinie zwiększa ryzyko 3-krotnie u kobiet miesiączkujących [5]. 

Do czynników hormonalnych i reproduktywnych należą: pierwsza miesiączka w młodym 

wieku (przed 12. r.ż.), menopauza w późnym wieku (po 55. r.ż.) - długotrwałe utrzymujące się 

stężenie estrogenów w organizmie, którego przyczyną również może być regularnie spożywany 

alkohol; brak ciąż, późny pierwszy poród (po 30. r.ż.) i długie karmienie piersią (co najmniej 

12 miesięcy), stosowanie doustnej antykoncepcji oraz hormonalnej terapii zastępczej [1,5]. 

Czynnikiem, który 5-krotnie zwiększa ryzyko nowotworu piersi jest stwierdzona w badaniach 

zwiększona gęstość gruczołu. Występowanie zmian atypowych przy zmianach rozrostowych 

w piersi także związane jest z częstszym występowaniem raka [1]. 

Około ¼ przypadków zachorowań na raka piersi dotyczy kobiet z nadwagą i po okresie 

menopauzalnym. Dodatkowo, wysokie BMI oraz objawy zespołu metabolicznego, do których 

zaliczamy: obniżony poziom HDL, z jednoczesnym podwyższeniem LDL, podwyższony 

poziom trójglicerydów, nadciśnienie tętnicze, insulinooporność, oraz nietolerancja glukozy 

również wpływają na stopień zachorowania na nowotwór piersi [1]. 

Etiologia w przypadku nowotworu piersi nie została do końca poznana, lecz dzięki 

badaniom klinicznym oraz epidemiologicznym udało się wyszczególnić czynniki ryzyka 

zachorowania [6].  W początkowej fazie rak piersi nacieka błony łącznotkankowe podśluzowe 

wzdłuż przewodów mlekowych oraz dróg chłonnych [7]. Objawy nowotworu piersi zależne są 

od stopnia zaawansowania nowotworu. Wczesne etapy często przebiegają bezobjawowo, 
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natomiast w fazie zaawansowanej zależne są od rozległości zmian miejscowych oraz lokalizacji 

przerzutów. Najczęściej rozpoznawalnym objawem jest niebolesny guzek, wyczuwalny 

palpacyjnie. Każdą tego typu zmianę ocenia się pod względem: bolesności, wielkości, gęstości, 

położenia oraz ruchomości w stosunku do skóry [8].  Do objawów klinicznych zaliczamy: 

• guz, 

• wyciek z brodawki, 

• asymetrię sutków, 

• powiększone węzły chłonne po stronie, gdzie występuje guz (węzły pachowe, 

sporadycznie szyjno-nadobojczykowe), 

• wciągnięcie brodawki, 

• owrzodzenia skóry piersi i brodawki, 

• dodatkowe guzki w okolicy (guzki satelitarne), 

• miejscowe objawy zapalenia: ucieplenie skóry, ból, obrzęk, zaczerwienienie, 

• pogrubienie skóry, 

•    objaw „skórki pomarańczy”, 

• pieczenie lub świąd brodawki [9]. 

W miarę postępowania choroby naciekanie zaczyna obejmować skórę i powięzi mięśni 

klatki piersiowej. Rozprzestrzenianie się nowotworu następuje poprzez drogi limfatyczne, 

początkowo do regionalnych węzłów chłonnych - pachowych, następnie do nadobojczykowych 

i podobojczykowych po stronie zajętej przez guz. Przerzuty odległe powstają przez rozsiew 

choroby drogą naczyń krwionośnych i drogi limfatyczne i występują najczęściej w kościach, 

obwodowych węzłach chłonnych, ośrodkowym układzie nerwowym, w płucach czy wątrobie 

[7].  

Podstawą rozpoznania nowotworu piersi jest mikroskopowe badanie materiału pobranego 

podczas biopsji. Badanie to pozwala ocenić stopień złośliwości zmian, zaawansowanie 

kliniczne oraz patomorfologiczne [10]. Podczas diagnostyki oznaczane są również receptory 

estrogenowe (ER) oraz progesteronowe (PGR), gdyż komórki nowotworowe zawierają w 

swojej błonie receptory swoiste dla powyższych hormonów i podatne są na leczenie 

hormonalne. Jeżeli wynik ER i PGR jest pozytywny świadczyć to może o zróżnicowaniu 

nowotworu i jego mniejszej złośliwości. Chcąc sprawdzić prawdopodobieństwo przerzutów, 

czy wznowień oznacza się ekspresję receptora HER2. Jeżeli w komórkach rakotwórczych 

występuje zwiększona ilość tego receptora zwiększa to ryzyko wystąpienia przerzutów i 

wznowień nowotworu. HER2 należy do negatywnych czynników rakotwórczych [10]. 
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Leczeniem z wyboru nowotworu piersi jest leczenie chirurgiczne, które polega na 

opracowaniu oraz wycięciu zmian nowotworowych. Wielkość i metoda wykonania zabiegu 

uzależnione są od stopnia klinicznego zaawansowania choroby [11]. W leczeniu chirurgicznym 

wyróżnia się  mastektomię, leczenie oszczędzające, onkoplastykę. Mastektomię stosuje się u 

kobiet, które nie kwalifikują się do leczenie oszczędzającego, a rodzaj wykonywanej 

mastektomii zależy przede wszystkim od wskazań klinicznych [12]. Zabiegi powinny być 

planowane w zależności od wielkości i położenia guza z uwzględnieniem najlepszych 

dostępnych metod. Należy podkreślić, że przy każdym leczeniu chirurgicznym powinno się 

brać pod uwagę ostateczny efekt kosmetyczny leczenia [13]. 

Poza leczeniem chirurgicznym stosuje się chemioterapię, hormonoterapię oraz 

radioterapię. Chemioterapia jest metodą wykorzystującą w leczeniu leki cytostatyczne. Celem 

chemioterapii w leczeniu nowotworów jest niszczenie komórek nowotworowych niezależnie 

od stadium zaawansowania choroby. Stosowana jest w przypadku szybkiego postępu choroby 

oraz w przypadku przerzutów do narządów miąższowych takich jak płuca, wątroba, czy 

ośrodkowy układ nerwowy. Ważną rolę przy podejmowaniu tej terapii jest sprawność chorej 

osoby. Wyniki badań wskazują, że więcej korzyści w tym typie leczenia mają osoby o dobrej 

sprawności. W przypadku ciężkiego stanu chorych bezpieczniejsza jest hormonoterapia, która 

ma mniej skutków ubocznych, niż leczenie cytostatykami [10,14]. 

Programy leczenia raka piersi są programami wielolekowymi, które można podzielić 

w zależności od udziału w leczeniu antracyklin lub ich braku. Antracykliny stosowane są przy 

szybszym przebiegu choroby, z gorszym rokowaniem. Powodują one bardziej dynamiczną 

regresję zmian nowotworowych i lepszą odpowiedź na leczenie, ale związane jest to ze 

zwiększoną toksycznością. Leki te przy dłuższym stosowaniu mają działanie kardiotoksyczne 

[14].   

Chemioterapię dzieli się na neoadjuwantową (poprzedzająca leczenie miejscowe) oraz 

adjuwantową (leczenie uzupełniające). Metodę poprzedzającą stosuje się by zmniejszyć 

wielkość nowotworu przed zabiegiem chirurgicznym. Druga metoda ma zastosowanie 

w przypadku niekorzystnych czynników rokujących lub po leczeniu operacyjnym [15].  

Chemioterapia w większości przypadków podawana jest drogą dożylną w cyklach, jeden cykl 

może trwać do kilku dni, a przerwa między cyklami wynosi 3 - 4 tygodnie [15].  

Leczenie to wpływa również na zdrowe tkanki ustroju, co wiąże się z licznymi efektami 

ubocznymi. Zalicza się do nich: 

• niedokrwistość, 

• spadek odporności 
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• nudności, wymioty, zaparcia lub biegunki, 

• wypadanie włosów, 

• zaburzenia smaku, 

• zmniejszenie liczby leukocytów i płytek krwi, 

• zapalenia jamy ustnej [10,15]. 

Podstawą leczenia jest hamowanie ogólnoustrojowego wpływu estrogenów 

i progestagenów na komórki nowotworu, które posiadają receptory na wcześniej wymienione 

hormony.  

Grupy leków stosowanych w hormonoterapii: 

• Inhibitory aromatazy - działaniem leków z tej grupy jest zahamowanie przekształceń 

androgenów do estrogenów, co skutkuje obniżeniem poziomu estrogenów [15,16]. 

• Antyestrogeny - podstawą ich działania jest blokowanie połączenia estrogenów 

i odpowiadającym im receptorom w komórce rakowej. Leki z tej grupy stosowane są 

u chorych zarówno przed i po menopauzie, a czas trwania terapii wynosi 5 lat. 

• Zahamowanie czynności jajników jako źródła estrogenów. Wyróżnione są dwie formy 

supresji: pierwsza to forma przejściowa, wywołana farmakologicznie, druga jest to 

trwała supresja przeprowadzona interwencją chirurgiczną lub radiologiczną. 

Hormonoterapię można stosować samodzielnie lub też z innymi terapiami czy operacją. 

Lekami stosowanymi w hormonoterapii są: Faslodex, Tamoxifen, Raloxifen. Zaletą 

hormonoterapii jest stosunkowo niska toksyczność i dobra tolerancja [15,16].  

Radioterapia należy do metod leczniczych z użyciem energii jonizującej. W onkologii 

wykorzystywana jest do leczenia miejscowego, jako leczenie samodzielne lub skojarzone 

z odmiennymi formami terapii. 

Wykazano, że radioterapia zmniejsza w znacznym stopniu ryzyko wznowy miejscowej 

nowotworu. Jako metoda uzupełniająca ma szerokie zastosowanie w przypadku raka 

inwazyjnego gruczołu piersiowego [17]. 

Obszar, technikę i dawkę promieniowania dobiera się w zależności od: stanu ogólnego 

chorej, stadium zaawansowania nowotworu, techniki leczenia chirurgicznego. Zabiegi 

z zakresu radioterapii rozpoczyna się zwykle od 2 - 4 tygodni po interwencji chirurgicznej lub 

po zakończonej chemioterapii [17]. 

Powikłania tej metody dzieli się na wczesne, do których należą: zaczerwienienie, 

złuszczanie się naskórka na sucho lub mokro; powikłania późne ze strony serca, płuc oraz 

w postaci: obrzęku limfatycznego, zwłóknień skóry i tkanki podskórnej, czy teleangiektazji 
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(zjawisko poszerzonych naczyń włosowatych tętniczych oraz żylnych skóry, pot. pajączki 

naczyniowe) [17,18].  

W przypadku gdy medycyna  naprawcza wyczerpie wszystkie możliwości, a choroba 

postępuje nadal, pacjenci powinni zostać objęci opieką paliatywną, która w myśl  definicji wg 

WHO obejmuje: „wszechstronne, aktywne działania, mające na celu zaspokojenie wielorakich: 

cielesnych, psychicznych, społecznych i duchowych potrzeb chorych ze schorzeniami 

niepoddającymi się leczeniu przyczynowemu, jak również zapewnienie wsparcia ich rodzinom, 

podczas choroby i w okresie osierocenia po śmierci bliskiej osoby”. Do głównych celów 

medycyny paliatywnej należy: łagodzenie bólu, symptomów wynikających ze specyfiki 

choroby, dbałość o komfort psychiczny, duchowy oraz pomoc dotycząca spraw socjalnych. 

Takie działania powinny prowadzić do zwiększania jakości życia chorego. Opieką otoczony 

powinien być sam pacjent, ale również jego rodzina. Sytuacja ta dotyczy okresu trwania 

choroby oraz czasu po śmierci pacjenta [19]. 

Opieka paliatywna dotyczy pacjentów w terminalnych stanach choroby, pacjentów 

poddawanych terapii przyczynowej w chorobie przewlekłej, niezależnie od jej stadium. To 

z kolei prowadzi do kolejnego celu, jakim jest wczesne rozpoznanie objawów dodatkowo 

towarzyszących chorobie oraz ich zwalczanie. Zespół składający się z lekarza, pielęgniarki, 

fizjoterapeuty, psychologa, duchownego, terapeuty zajęciowego, dietetyka, pracownika 

socjalnego, wolontariuszy charakteryzować powinno podejście holistyczne do chorego [19]. 

Gwarancją właściwej opieki paliatywnej są następujące zasady: 

• Dobra jakość życia. Poddawana ocenie przez chorego, może być zmienna zależnie od 

czasu i zależna od czynników somatycznych, psychicznych, egzystencjalnych, 

socjalnych i społecznych. 

• Akceptacja nieuchronności śmierci. Medycyna paliatywna szanuje życie osoby chorej, 

uznając etap umierania za naturalny proces. Jest przeciwnikiem eutanazji oraz 

wspomaganemu samobójstwu. 

• Akceptacja nieuchronności cierpienia. Łagodzenie, uśmierzanie, kontrolowanie bólu 

i innych objawów psychicznych, duchowych jakie występują w zaawansowanym 

i postępującym etapie choroby.  

• Holistyczny charakter opieki. Zaspokajanie potrzeb biologicznych, egzystencjalnych, 

psychicznych, społecznych. 

• Zespołowy charakter opieki. Wszechogarniające cierpienie wymaga opieki zarówno 

medycznej jak i niemedycznej [19,20]. 
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• Opieka nad rodziną chorego. Autentyczne towarzyszenie choremu i jego rodzinie, 

dostępność i dyspozycyjność personelu. Wsparcie rodziny wpływa na jakość życia 

chorego oraz w okresie osierocenia na przeżywanie żałoby. 

• Zasada sprawiedliwości. To równy dostęp do opieki dla wszystkich, bez względu na 

status majątkowy, zamieszkanie, czy status społeczny pacjenta i jego rodziny [19,20]. 

Jednym z założeń opieki paliatywnej jest łagodzenie objawów wynikających z postępującej 

choroby nowotworowej piersi, procesu diagnostyki, stosowanego leczenia, powikłań 

powstałych w trakcie leczenia czy zaostrzeń chorób towarzyszących takich jak migrena czy 

reumatoidalne zapalenie stawów itp. Do najczęściej występujących objawów w opiece 

paliatywnej należą: 

Ból. W zaawansowanej chorobie nowotworowej obecny jest ból przewlekły. Jest bólem 

uporczywym lub nawracającym, trwającym powyżej 3. miesięcy, mimo wygojenia 

uszkodzonych tkanek po stosowanym leczeniu onkologicznym. Podstawą jest ocena natężenia 

bólu z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi dostosowanych do wieku i stanu 

klinicznego chorego, by skutecznie dobrać leczenie farmakologiczne zgodnie ze schematem 

trójstopniowej drabiny analgetycznej [21].  

Duszność. Jest to subiektywne odczucie trudności w oddychaniu. U około 70% 

pacjentów objętych opieka paliatywną występuje duszność spoczynkowa. Obecność tego 

objawu ogranicza aktywność chorego, nasilając tym samym stany lękowe i poczucie 

nieuchronnej śmierci. W leczeniu objawowym farmakologicznym zastosowanie mają: 

tlenoterapia, opioidy, benzodiazepiny, leki rozszerzające oskrzela i kortykosteroidy. Do 

środków niefarmakologicznych należy: wietrzenie pokoju, zapewnienie odpowiedniej 

wilgotności powietrza w pomieszczeniu, zapewnienie wysokiej, półwysokiej pozycji choremu 

[21]. 

Wyniszczenie nowotworowe - kacheksja. Dotyczy 80% pacjentów. W wyniku reakcji 

zapalnej związanej z progresją nowotworu upośledzone zostaje pobieranie pokarmu, 

wytwarzanie i pożytkowanie energii. Należy eliminować przyczyny odwracalne kacheksji 

przez zmniejszanie suchości jamy ustnej, leczenia zakażeń przewodu pokarmowego, leczenia 

zaparć, biegunek, wyrównywanie zaburzeń elektrolitowych. Potrawy powinny być podawane 

w mniejszych ilościach, co 2 - 3 godziny. Powinny również zachęcać wyglądem i zapachem, 

być ciepłe, a czas posiłku powinien traktowany być jako przyjemność [22]. 

Zaparcia. W zaawansowanej chorobie nowotworowej zaparciom sprzyja: brak 

aktywności fizycznej, niedostateczne odżywienie, ogólne osłabienie, odwodnienie, leki 
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opioidowe. Z zasady zastosowanie mają środki przeczyszczające doustne, a jeżeli jest to 

niemożliwe, doodbytniczo [21]. 

Dolegliwości i schorzenia jamy ustnej. Celem pielęgnacji jamy ustnej jest utrzymanie 

czystości oraz ciągłości czerwieni wargowej, błon śluzowych, usuwanie resztek martwiczych, 

zapobieganie próchnicy i infekcji. Pielęgnacja polega na: higienie zębów miękkimi 

szczoteczkami, płukaniu roztworem dwuwęglanu sodu jamy ustnej, czy ssaniu tabletek 

z zawartością kwasu askorbinowego, lub kostek lodu. W przypadku zapalenia i kandydozy 

stosowana jest nystatyna [21]. 

Wsparcie chorego i jego rodziny jest jednym z zadań profesjonalnej opieki 

pielęgniarskiej. Jednym z rodzajów pomocy jest wsparcie emocjonalne, które jest stałym 

elementem pielęgnowania. Wyrażane jest jako troska o chorego, rozwijanie więzi z chorym, 

która pozwala na uwolnienie od negatywnych uczuć, napięć. Stwarza szansę na wyrażenie 

obaw, smutków choremu, polega również na dodawaniu otuchy, wsłuchiwaniu się w problemy 

poprzez wsłuchiwanie się w drugą osobę [23]. 

Istotną częścią wsparcia poznawczego jest sam aspekt informacyjny: dostarczanie 

informacji na temat choroby, jej objawów, konstruktywnego radzenia sobie z problemami przez 

inne osoby. Do tego punktu należy doradztwo w zakresie świadczeń, które wynikają 

z niezdolności do pracy oraz możliwości otrzymania wsparcia materialnego od instytucji 

państwowych [23]. 

Zawód pielęgniarki związany jest bezpośrednio z udzielaniem wsparcia 

instrumentalnego. Jest to instruktaż dotyczący konkretnych metod postępowania 

np. wykonywanie konkretnych czynności samoobsługowych, pielęgnacja rany. Jego zadaniem 

jest wzmocnienie zasobów wewnętrznych chorego, dzięki podbudowywaniu go w przyjętych 

przez niego sposobach radzenia sobie z chorobą, zwłaszcza w pozytywnych formach radzenia 

sobie ze stresem [23]. Do innych form wsparcia należy zapewnienie posługi osób duchownych, 

jeżeli pacjent i rodzina wyrażą taka wolę, a także do odwoływania się do wartości 

uniwersalnych: miłość, nadzieja, poczucie sensu [23].  

Podstawowym rodzajem wsparcia rodziny jest umożliwienie obecności przy osobie 

chorej, by dać szansę opieki i towarzyszenia choremu. Zaspokojenie tego typu potrzeb jest 

źródłem pociechy w chwili pomocy, jak i po śmierci osoby chorej [24]. 

Inną potrzebą jest uzyskanie informacji o stanie zdrowotnym chorego oraz uprzedzeniu 

o zbliżającej się śmierci. Ułatwia to przygotowanie się na trudny moment, a w dalszym czasie 

do przystosowania się do osierocenia. Istotnym aspektem jest również wsparcie psychiczne 
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rodziny poprzez danie możliwości rozmowy, zmniejszeniu poczucia osamotnienia 

w cierpieniu, co prowadzi do złagodzenia napięcia towarzyszącego opiekunom chorego [24]. 

Etap umierania jest szczególnym wydarzeniem dla każdego. Towarzyszenie osobie 

umierającej to bardzo intymne doświadczenie z kimś, kto jest w wyjątkowym momencie życia. 

Definicją słowa towarzyszyć jest „przebywać z kimś, gdzieś, być obecnym przy kimś, 

asystować”. W tym konkretnym przypadku postawę towarzyszenia charakteryzuje obecność 

przy łóżku umierającego. Dla człowieka ciężko chorego obecność innych jest potwierdzeniem, 

że jego godność osobista jest zauważalna i szanowana. Towarzyszenie oznacza też uwagę oraz 

reagowanie na problemy pojawiające się przy pacjencie i rodzinie. Obecność osób życzliwych 

przy chorym daje mu poczucie, że nie jest on samotny [25].   

Głównym celem w towarzyszeniu rodzinie jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, 

bycie w gotowości oraz łagodzenie stresu. Ważną rolę odgrywa dobre środowisko umierania 

oraz koordynacja działań rodziny, jak i samo przygotowanie rodziny do odchodzenia pacjenta. 

Istotne jest by poinformować rodzinę o rozpoczęciu agonii, ponieważ osoby bliskie mogą nie 

zdawać sobie z tego sprawy. Ten moment jest czasem na pożegnanie z umierającym, 

powiedzenie ostatnich słów. Umieranie to trudne, intymne doświadczenie, przeżywane przez 

każdego w różny sposób [25]. 

 

CELE  PRACY  

 

Celem pracy było: 

• Rozpoznanie problemów pielęgnacyjno-opiekuńczych chorej z rozsianą chorobą 

nowotworową w przebiegu raka piersi. 

• Określenie opieki wobec pacjentki z rozsianą chorobą nowotworową. 

• Zaplanowanie działań na rzecz pacjentki z rozsianą chorobą nowotworową. 

• Ocena podjętych działań na rzecz pacjentki i jego środowiska. 

 

MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ  

 

Badaniem objęto 51-letnią pacjentkę z rozsianą chorobą nowotworową w wyniku 

rozwoju raka piersi. Chora została przeniesiona z Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy na 

Pododdział Onkologii w Szpitalu Wojewódzkim  w Łomży. 
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W pracy wykorzystano metodę indywidualnego przypadku, narzędzie badawcze stanowił 

proces pielęgnowania. Dzięki obserwacji, przeprowadzonemu wywiadowi pielęgniarskiemu z 

chorą i jej rodziną, analizie dokumentacji medycznej w tym historii choroby, karty zleceń 

lekarskich oraz wyników badań diagnostycznych został opracowany zindywidualizowany plan 

opieki pielęgniarskiej.  

 

WYNIKI 

Opis przypadku 

Pacjentka lat 51, z rozpoznaną chorobą nowotworową piersi lewej z przerzutami do kości 

i płuc. Przyjęta w trybie nagłym z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, w 

którym wykonano wideotorakoskopię oraz pleurodezę talkową płuca, przekazana przez Zespół 

Ratownictwa Medycznego na Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Wojewódzkiego im 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Została przewieziona przez ZRM z 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, w którym wykonano 

wideotorakoskopię oraz pleurodezę talkową płuca, rozpoznaniem był nawrotowy płyn w lewej 

jamie opłucnowej. 

Powodem przyjęcia na Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy była duszność spoczynkowa, 

okresowo występujący kaszel z odkrztuszaniem różowawej plwociny, pacjentka ogólne 

osłabienie. Po upływie jednej doby pacjentkę przeniesiono do Pododdziału Onkologii Szpitala 

Wojewódzkiego w Łomży celem dalszego leczenia objawowego. 

Z wywiadu: Rak piersi - z przerzutami do odcinka kręgosłupa lędźwiowego 

i krzyżowego, którego rozpoznano u pacjentki w wieku 41 lat, po wdrożonym leczeniu nastąpił 

okres remisji choroby. Po upływie 6 lat nastąpiła wznowa, w wyniku czego chorą poddano 

zabiegowi mastektomii radykalnej zmodyfikowanej lewostronnej. Po operacji pacjentka była 

poddawana chemioterapii - Docetaksel 75mg/m2, Cyklofosfamid 600mg/m2; wlewy cykliczne 

co 21 dni. Chemioterapię uzupełniono radioterapią ściany klatki piersiowej oraz leczeniem 

bisfosfonianami, celem zmniejszenia utraty masy kostnej po terapii przeciwnowotworowej. 

Aktualnie pacjentka w 2. dobie pobytu w Pododdziale Onkologii. Stan ogólny ciężki. 

Chora z obecną dusznością spoczynkową na oddechu własnym, wspomaganym tlenoterapią 

bierną (tlen na cewnik donosowy 6l/min.), przyjmuje pozycję siedzącą w łóżku, skarży się na 

okresowy suchy kaszel oraz suchość w jamie ustnej, skóra wilgotna o bladoszarym 

zabarwieniu, zlana potem. Dodatkowo obecna rana po pleurodezie płuca lewego (opatrunek 

czysty, nieprzesiąknięty), rana bez cech infekcji, odleżyna 2 stopnia w okolicy kości guzicznej 
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kręgosłupa, prowadzona jest profilaktyka p/odleżynowa. Według skali Norton pacjentka 

uzyskała 11 punktów. Objęta profilaktyką przeciwodleżynową. Widoczny  obrzęk limfatyczny 

kończyny górnej lewej, blizna po zabiegu mastektomii radykalnej oraz stan po radioterapii 

ściany klatki piersiowej. W wywiadzie nadciśnienie tętnicze. Dostęp żylny w postaci portu 

naczyniowego w żyle podobojczykowej prawej. Pacjentka zacewnikowana, diureza forsowana 

dawkami frakcjonowanych diuretyków pętlowych. 

W trakcie rozmowy pacjentka świadoma z logicznym kontaktem, z obniżonym nastrojem 

związanym z pogarszającym się stanem zdrowia. Pacjentka leżąca, wymaga pomocy drugiej 

osoby podczas codziennych czynności. W skali Barthel otrzymała 35/100 punktów, co 

równoznaczne jest z brakiem samodzielności. Chora została zakwalifikowana do III kategorii 

opieki pielęgniarskiej.  

Mieszka w bloku z mężem i dwoma synami, warunki mieszkaniowe dobre. Obecnie 

znajduje się na rencie, z zawodu lekarz.  

Masa ciała: 67 kg, wzrost 162 cm.  

W dniu objęcia opieką parametry życiowe wynosiły: 

• ciśnienie: 110/70 mmHg 

• tętno: 76 uderzeń/min. 

• temperatura: 36,6˚C 

• saturacja: 95% 

Chora przyjmowałą następujące leki: 

• Fraxiparine 0,6 ml s.c. 

• Morfina 2,5 mg s.c. co 4 godziny 

• Biotraxon 2 g w 100 ml 0,9% NaCl i.v. 

• Solu-medrol 2x20 mg 

• 40 mmoli KCl + MgSO4 w 500 ml 0,9% NaCl i.v. 

• Spironol 25 mg p.o. 

• Kalipoz p.o 

• Pantogen 40 mg p.o. 

• Dexaven 4 mg i.v. 

• Furosemid 2 mg w 100 ml 0,9% NaCl 

• Nebilet 5 mg p.o 

• Prenessa 4 mg p.o 

• Nystatyna  
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• tlenoterapia przepływ 6l/min. 

           Przeprowadzone badania: morfologia, badania biochemiczne, elektrolity, parametry 

nerkowe, RTG klatki piersiowej. 

 

INDYWIDUALNY PLAN OPIEKI NAD PACJENTKĄ Z ZAAWANSOWANĄ 

CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ PIERSI 

 

1 Diagnoza: Duszność spoczynkowa spowodowana przerzutami do płuc  

Cel opieki: Zmniejszenie nasilania duszności, Zminimalizowanie skutków duszności, 

poprawa jakości życia   

Planowane interwencje pielęgniarskie:  

• Ocena czasu trwania i stopnia nasilenia duszności za pomocą skali mMRC; 

• Ocena liczby i jakości oddechów; 

• Ocena perfuzji tkanek- obserwacja w kierunku występowania sinicy obwodowej; 

• Kontrola i dokumentacja parametrów życiowych pacjenta: ciśnienia tętniczego krwi, 

saturacji, tętna, oddechów i temperatury; 

• Obserwacja zachowania (lęk, niepokój), zmniejszenie negatywnych emocji; 

• Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu pomieszczenia: temperatura 18 - 20˚C, 

wilgotność ok. 60 - 70%; 

• Ułożenie pacjenta w pozycji wysokiej lub półwysokiej; 

• Eliminacja czynników powodujących duszność oraz stosowanie technik relaksacyjnych  

i odwracających uwagę; 

• Zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia poprzez obecność, trzymanie za rękę; 

• Terapia tlenem o przepływie 6l/min przez spłuczkę wodną; 

• Podanie leków zgodnie z karta zleceń; 

• Edukacja rodziny i pacjenta na temat duszności; 

• Ocena efektu terapeutycznego podjętych działań; 

• Dokumentowanie podjętych działań na rzecz pacjenta. 

Ocena: Mimo zastosowanych interwencji duszność zmniejszyło się w niewielkim stopniu, 

Skala mMRC: 4 stopień - duszność spoczynkowa, uniemożliwiająca choremu opuszczenie 

łóżka lub samodzielne ubranie się, wskazana kontynuacja działań 
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2. Diagnoza: Cierpienie z powodu wszechogarniającego, nasilającego się bólu 

nowotworowego wynikającego z postępu choroby, wg NRS 6 

Cel opieki: Kontrolowanie bólu. Złagodzenie bólu. Podwyższenie progu bólowego 

Planowane interwencje pielęgniarskie:  

• Ocena bólu w skali NRS; 

• Administrowanie lekiem p/bólowym zgodnie z kartą zleceń lekarskich; 

• Podawanie leków przeciwbólowych zgodnie z zaleceniami WHO- drabiną 

analgetyczną, indywidualnie, na pisemne zlecenie lekarza; 

• Podawanie silnych opioidów - morfiny w dawce 2,5 mg s.c. zgodnie z kartą zleceń 

lekarskich co 4 godziny, w przypadku bólu przebijającego-interwencyjne, każdorazowe 

podanie morfiny w dawce zleconej przez lekarza;  

• Wdrożenie profilaktyki zaparć powstających wskutek stosowania silnych opioidów - 

podawanie Lactulozy; 

• Obserwacja w kierunku występowania bólów przebijających;  

• Obserwacja w kierunku objawów niepożądanych w trakcie stosowania silnych 

opioidów: nadmierna senność, zaburzenia świadomości; zwolnienie oddechów; 

• Monitorowanie parametrów życiowych w odpowiedzi na leczenie przeciwbólowe; 

• Indywidualne podejście do odczuć pacjenta i jego poziomu natężenia bólu; 

• Zastosowanie działań podwyższających próg czucia bólu (łagodzenie lęku, 

niepewności); 

• Wyjaśnienie pacjentce przyczyn bólu oraz jego wpływu na organizm, ułożenie pacjentki 

w dogodnej dla niej pozycji; 

• Ocena efektu terapeutycznego stosowanego leczenia i działań niefarmakologicznych; 

• Dokumentowanie podjętych działań. 

Ocena: w dniu przyjęcia ból w skali NRS = 6/10, po zastosowaniu leków p/bólowych  NRS = 

1/10, utrzymanie poziomu wysycenia organizmu lekiem p/bólowym, wskazana kontynuacja 

działań  

 

3. Diagnoza: Ryzyko zapalenia błony śluzowej jamy ustnej w wyniku kserotomii. 

Dyskomfort pacjentki spowodowany nadmierną suchością błon śluzowych jamy ustnej 

Cel opieki: Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zapalenia jamy ustnej. 

Zmniejszenie/wyeliminowanie dyskomfortu pacjenta w wyniku suchości błony śluzowej jamy 

ustnej 
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Planowane interwencje pielęgniarskie:  

• Pielęgnacja jamy ustnej po każdym posiłku; 

• Częste podawanie płynów do picia; 

• Podawanie kostek lodu do ssania, musujących tabletek z witaminą C; 

• Płukanie jamy ustnej wodą gazowaną; 

• Nawilżanie warg kremem/linomagiem/ maścią witaminową; 

• Stosowanie preparatów p/bakteryjnych i p/grzybiczych; 

• Obserwacja efektu terapeutycznego podjętych działań; 

• Dokumentowanie podjętych działań na rzecz pacjenta. 

Ocena:  zastosowane działania zminimalizowały nadmierną suchość w obrębie jamy ustnej, 

wskazana kontynuacja działań  

4. Diagnoza: Odleżyna II stopnia w okolicy kości guzicznej kręgosłupa spowodowana 

unieruchomieniem pacjenta w obrębie łóżka oraz wymuszoną wysoką pozycją wskutek 

duszności 

Cel opieki: Wdrożenie postępowania ukierunkowanego na leczenie odleżyny. Zapobieganie 

rozwojowi odleżyny. Profilaktyka przeciwodleżynowa 

Planowane interwencje pielęgniarskie:  

• Ocena ryzyka powstania odleżyn według skali Norton; 

• Zastosowanie materaca zmiennociśnieniowego; 

• Odciążenie miejsc narażonych na ucisk, zmiana ułożenia co 2 – 3 godziny; 

• Zapewnienie sprzętu pomocniczego zmniejszającego ucisk zmienionego chorobowo 

miejsca; 

• Monitorowanie stanu skóry, miejsca objętego odleżyną; 

• Stosowanie preparatów nawilżających, natłuszczających skórę; 

• Pielęgnacja skóry, masaż miejsc narażonych na odleżyny; 

• Utrzymanie czystości skóry, okolic krocza oraz natłuszczanie skóry; 

• Poprawa stanu ogólnego poprzez pełnowartościową dietę; 

• Utrzymanie higieny osobistej, izolowanie za pomocą gazy i talku warstw skóry 

przylegających do siebie wg potrzeby; 

• Ocena efektu terapeutycznego podjętych działań na rzecz pacjenta;  

• Dokumentowanie podjętych działań. 
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Ocena:  Dzięki zastosowanym interwencjom odleżyna wygoiła się, ocena ryzyka powstania 

odleżyn wg skali Norton = 11 pkt., kontynuacja profilaktyki p/odleżynowej 

 

5. Diagnoza: Dyskomfort spowodowany suchym, męczącym kaszlem 

Cel opieki: Zminimalizowanie kaszlu 

Planowane interwencje pielęgniarskie:  

• Ocena nasilenia i charakteru kaszlu oraz czynników wyzwalających/nasilających 

kaszel; 

• Eliminacja z otoczenia pacjenta czynników drażniących do kaszlu (wysoka temperatura 

otoczenia, substancje o drażniącym zapachu); 

• Zapewnienie w sali temperatury 18 - 20˚C; 

• Zachęcanie chorego do unikania długich rozmów, zachowania spokoju; 

• Zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia; 

• Ocena i nawilżanie błon śluzowych jamy ustnej, podawanie płynów do picia; 

• Udział w farmakoterapii, ocena reakcji na zastosowane leczenie; 

• Ocena efektu terapeutycznego podjętych działań; 

• Dokumentowanie podjętych działań na rzecz pacjenta.  

Ocena:  kaszel pomimo zastosowanych działań nie zmniejszył się, wskazana kontynuacja 

działań 

 

6. Diagnoza: Pogłębiająca się astenia w wyniku postępującej choroby nowotworowej 

Cel opieki: Poprawa samopoczucia pacjentki  

Planowane interwencje pielęgniarskie: 

• Zapewnienie wygody, ciszy i spokoju poprzez: wygodne ułożenie chorej w łóżku, 

wietrzenie sali, wyłączenie światła, ograniczenie liczby osób odwiedzających; 

• Utrzymanie równowagi gospodarki wodno-elektrolitowej, podanie płynów infuzyjnych 

zgodnie ze zleceniem lekarza, nakłanianie pacjentki do odpowiedniego odżywiania; 

• Zachowanie czystości otoczenia: pomoc chorej w toalecie całego ciała, zmiana bielizny 

pościelowej i osobistej; 

• Ocena efektu terapeutycznego podjętych działań; 

• Dokumentowanie podjętych działań. 

Ocena: Samopoczucie pacjentki uległo nieznacznej poprawie. 
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7. Diagnoza. Niemożność samoobsługi i samopielęgnacji spowodowana zmęczeniem oraz 

unieruchomieniem w wyniku zaawansowanego procesu nowotworowego, duszności 

spoczynkowej oraz bólu 

Cel opieki: Pomoc w czynnościach dnia codziennego. Zapewnienie czystości powłok 

skórnych. Poprawa sprawności fizycznej pacjentki 

Planowane interwencje pielęgniarskie:  

• Określenie deficytu w zakresie samoopieki i samopielęgnacji pacjentki za pomocą skali 

Barthel, 

• Obserwacja ciała chorego w kierunku możliwych zmian skórnych; 

• Wykonanie toalety całego ciała; 

• Zmiana bielizny osobistej i pościelowej wg potrzeby; 

• Zapewnienie choremu komfortu oraz bezpieczeństwa poprzez miłą atmosferę oraz 

poświęcony czas; 

• Stosowanie maści oraz kremów nawilżających na skórę; 

• Włączenie pacjentki w proces pielęgnacji; 

• Zachęcanie do aktywności podczas samoopieki; 

• Ocena efektu terapeutycznego podjętych działań; 

• Dokumentowanie podjętych działań. 

Ocena: Zapewniono pacjentce pomoc w zakresie samoopieki i samopielegnacji.  Ze względu 

na stan pacjentki wskazana kontynuacja działań 

 

8. Diagnoza: Utrudnione poruszanie kończyną górną lewą spowodowane obrzękiem 

limfatycznym po usunięciu węzłów chłonnych w przebiegu mastektomii 

Cel opieki: Zmniejszenie obrzęku limfatycznego, usprawnienie przepływu limfy w kończynie 

Planowane interwencje pielęgniarskie:  

• Rozmowa, edukacja pacjentki i jej rodziny na temat obrzęku limfatycznego; 

• Ułożenie klina pod lewą ręką pacjentki; 

• Konsultacja lekarza rehabilitacji leczniczej celem określenia planu usprawniania 

leczniczego; 

• Wdrożenie regularnych ćwiczeń mających na celu usprawnienie przepływu chłonki w 

kończynie górnej; 

• Nauczenie pacjentki automasażu/ rodziny masażu w celu usprawnienia przepływu 

chłonki w lewej ręce; 
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• Stosowanie lekiem moczopędnym na zlecenie lekarza; 

• Ocena efektu terapeutycznego podjętych działań; 

• Dokumentowanie podjętych działań. 

Ocena: obrzęk kończyny górnej lewej nie zmniejszył się, wskazana kontynuacja działań 

 

9. Diagnoza: Ryzyko zakażenia rany pooperacyjnej po wideotorakoskopii w wyniku 

zmniejszonej odporności immunologicznej pacjentki 

Cel opieki: Zmniejszenie ryzyka zakażenia rany pooperacyjnej 

Planowane interwencje pielęgniarskie:  

• Obserwacja i kontrola założonego opatrunku oraz rany pooperacyjnej wraz z otaczającą 

skórą w kierunku cech zapalenia (gorączka, obrzęk, zaczerwienienie, ból); 

• Obserwacja koloru, wilgotności skóry, odruchu kapilarnego w celu zmniejszenia 

niedotlenienia i stanu hipowolemii; 

• Ocena podstawowych parametrów życiowych pacjentki: ciśnienia tętniczego, saturacji, 

temperatury ciała, oddechów; 

• Ocena efektu terapeutycznego podjętych działań; 

• Dokumentowanie podjętych działań. 

Ocena: Nie zaobserwowano objawów świadczących o zakażeniu rany pooperacyjnej.  

Opatrunek czysty, wskazana kontynuacja działań 

 

10. Diagnoza: Ryzyko powikłań w linii naczyniowej przez umieszony podskórnie port 

naczyniowy 

Cel opieki: Zniwelowanie ryzyka powikłań 

Planowane interwencje pielęgniarskie:  

• Ocena ryzyka wystąpienia powikłań w związku ze stałym, długoterminowym dostępem 

centralnym;  

• Obłożenie okolicy portu jałową serwetą lub jałowymi gazikami; 

• Używanie jałowych gazików pomiędzy drenem, a skórą w przypadku podawania leków, 

wymiany kraników, łączników; 

• Mocowanie cewnika do skóry pacjenta plastrem; 

• Przed podaniem leków, podłączeniem płynów sprawdzenie sprawności igły poprzez 

aspirację krwi; 
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• Przed i po każdym podaniu leku, wlewie - przepłukanie portu co najmniej 10 ml  0,9% 

NaCl, przy emulsjach tłuszczowych minimum 20 ml 0,9% NaCl; 

• Przy przerwie w użytkowaniu zabezpieczenie heparynizowanym roztworem 0,9% NaCl  

3 - 4 ml; 

• Wytwarzanie dodatniego ciśnienia podczas usuwania igły z portu; 

• Utrzymanie Igły Hubera nie dłużej niż 5 - 7 dni;  

• Zabezpieczenie Igły Hubera opatrunkiem półprzepuszczalnym; 

• Dokumentowanie podjętych działań. 

Ocena:  linia bez cech infekcji, zalecana dalsza obserwacja i stosowanie się do zasad aseptyki 

i antyseptyki, drożność cewnika jest zachowana 

 

11. Diagnoza:  Ryzyko powikłań ze strony układu krążenia w wyniku nadciśnienia 

tętniczego oraz unieruchomienia 

Cel opieki:  Utrzymanie ciśnienia tętniczego pacjentki w normie. Zapobieganie powikłaniom 

krążeniowym. Profilaktyka zakrzepowo-zatorowa. Wczesne wykrywanie nieprawidłowości 

parametrów ciśnienia tętniczego i tętna 

Planowane interwencje pielęgniarskie:  

• Monitorowanie parametrów życiowych pacjentki; 

• Podawanie leków wg indywidualnej karty zleceń; 

• Zastosowanie pozycji półwysokiej; 

• Zwrócenie uwagi pacjentce na powolną zmianę pozycji ciała; 

• Wywiad i obserwacji kończyn dolnych pod kątem objawów choroby zakrzepowej; 

• Zaplanowanie współpracy z fizjoterapeutą; 

• Podawanie na zlecenie lekarskie leków p/zakrzepowych; 

• Ocena efektu terapeutycznego podjętych działań;  

• Dokumentowanie podjętych działań. 

Ocena: Ciśnienie tętnicze  w normie, Nie zaobserwowano objawów choroby zakrzepowo-

zatorowej, zalecana kontynuacja działań  

 

12. Diagnoza:   Ryzyko zakażenia dróg moczowo-płciowych z powodu obecności cewnika 

i obniżenia odporności 

Cel opieki:   Niedopuszczenie do wystąpienia powikłań ze strony układu moczowo-płciowego 
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Planowane interwencje pielęgniarskie:  

• Obserwacja odpływu moczu i jego zabarwienia; 

• Toaleta ujścia cewnika, dbanie o higienę krocza, 

• Rozmowa z pacjentką odnośnie niepokojących objawów (ból, pieczenie, parcie na 

pęcherz); 

• Wymiana cewnika wg zaleceń producenta; 

• Wymiana worków na mocz wg zaleceń producenta; 

• Odnotowywanie w karcie bilansu wodnego ilości i jakości oddanego moczu; 

• Pobranie moczu do badania na zlecenie lekarza; 

• Sprawdzanie drożności cewnika - wymiana w przypadku stwierdzenia zaburzenia 

przepływu moczu; 

• Regularne opróżnianie worka na mocz; 

• Ograniczanie manipulacji przy cewniku; 

• Prawidłowe ułożenie cewnika z workiem, worek zawieszony poniżej poziomu pęcherza 

moczowego; 

• Podanie antybiotyku zgodnie ze zleceniem lekarskim; 

• Dokumentowanie podjętych działań. 

Ocena: brak powikłań ze strony układu moczowo-płciowego, wskazana kontynuacja działań 

 

13. Diagnoza: Bezsilność związana z koniecznością podjęcia ponownego leczenia 

przeciwnowotworowego i związanego z nim ryzyka powikłań 

Cel opieki: Zmiana kierunku myślenia poprzez wzmacnianie poczucia o współdecydowaniu  

w procesie leczniczym oraz wspieranie przyjmowania odpowiedzialności w podejmowanych 

własnych działaniach   

Planowane interwencje pielęgniarskie:  

• Rozpoznanie poziomu nasilenia objawów emocjonalnych oraz zaplanowanie wraz  

z pacjentką kierunku zakresu opieki; 

• Zapoznanie chorej z zespołem terapeutycznym, by wytworzyć więzi pacjent - zespół, 

pozwala to uniknąć anonimowości pacjentki; 

• Prezentowanie postawy empatycznej, życzliwej, bez osądzania chorego, co sprzyja 

budowaniu relacji pielęgniarz – pacjent; 

• Rozmowa z członkami rodziny i/lub osobami ważnymi w życiu chorej o możliwościach 

pomocy i wsparcia pacjentki, by świadomie włączyć ich w proces leczenia; 



Pielęgnowanie pacjentki z rozsianą chorobą nowotworową piersi objętą opieką paliatywną  
 

165 
 

• Edukowanie pacjentki w zakresie leczenia, objawów ubocznych; 

• Zapewnienie o dyspozycyjności, gotowości do pomocy i odpowiedzi na pytania chorej; 

• Dokumentowanie podjętych działań. 

Ocena: pacjentka czuje się pewniej, dzięki odpowiedniej postawie pielęgniarskiej oraz 

znajomości kadry terapeutycznej, wytworzona została więź pomiędzy chorą a zespołem 

terapeutycznym, rodzina i bliscy aktywnie biorą udział w procesie leczenia 

 

14. Diagnoza:  Lęk przed bólem, cierpieniem związanym z pojawieniem się przerzutów w 

przebiegu choroby nowotworowej 

Cel opieki: Zaadaptowanie chorej do nowej sytuacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa    

Planowane interwencje pielęgniarskie:  

• Nawiązanie kontaktu terapeutycznego z pacjentką, przyjęcie postawy empatycznej oraz 

zrozumienie pacjenta, by poznać potrzeby i problemy chorej; 

• Prezentowanie podejścia indywidualnego do pacjenta; 

• Podjęcie odpowiednich interwencji w przypadku wystąpienia objawów powiązanych z 

postępującą chorobą; 

• Udzielanie wsparcia emocjonalnego oraz informacyjnego; 

• Okazywanie chorej zrozumienia i akceptacji; 

• Rozmowa z rodziną/osobami ważnymi dla pacjenta o możliwej pomocy; 

• Dokumentowanie podjętych działań. 

Ocena: lęk chorej zmniejszył się, rodzina bierze czynny udział przy opiece nad pacjentką.  

Postawa pielęgniarska wpłynęła na wzrost poczucia zaufania chorej względem personelu 

 

DYSKUSJA 

 

Głównymi problemami z jakimi zmagała się pacjentka w przebiegu zaawansowanej 

choroby nowotworowej piersi z przerzutami do płuc i kości były: duszność spoczynkowa, ból 

totalny, obniżony nastrój oraz lęk i bezsilność spowodowane nagłym nawrotem choroby.  

Najistotniejszym problemem, który znacząco obniżał jakość życia badanej pacjentki była 

utrzymująca się duszność spoczynkowa. U pacjentki zastosowano leczenie przyczynowe, 

wykonując zabieg chirurgiczny pleurodezy talkowej płuca, polegający na wprowadzeniu leku 

wywołującego zrastanie blaszek opłucnej. Według Zasowskiej-Nowak [26], nowotworowy 

wysięk w jamie opłucnej występuje u 16,8% kobiet z zaawansowanym nowotworem piersi,                    
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a jej objawem jest duszność, która wyprzedza inne symptomy. Do innych objawów zalicza się 

dyskomfort w klatce piersiowej, pocenie się w nocy, brak apetytu oraz suchy, meczący kaszel, 

który występował również u objętej badaniem chorej. Mimo przeprowadzonego zabiegu 

duszność nie zmniejszyła się. Według Lepperta i Jezierskiej [27], silna duszność spoczynkowa 

występująca przy niewielkim wysiłku, w istotnym stopniu ogranicza aktywność ruchową, 

występuje w przypadku przerzutów do płuc i nacieku na węzły chłonne płuc. Stosowane jest 

wówczas leczenie objawowe, na które składa się tlenoterapia, opioidy oraz deksametazon [27]. 

Duszność oceniono za pomocą skali mMRC, dzięki podjętym działaniom pielęgniarskim 

uczucie duszności zmniejszyło się w niewielkim stopniu. 

Istotnym problemem występującym u chorej był ból, który obejmował wszystkie sfery 

życia pacjentki w literaturze określany jako wszechogarniający-totalny, związany bezpośrednio 

wznową choroby, występującymi przerzutami, brakiem efektu terapeutycznego zastosowanych 

metod leczenia. Jak wskazuje Leppert i Wordliczek [28], w leczeniu bólu nowotworowego 

obowiązują następujące zasady: podawanie analgetyków drogą doustną lub podskórną (o ile 

jest to możliwe), stosowanie analgetyków regularnie w uśmierzaniu bólu podstawowego oraz 

doraźnie przy epizodach bólu przebijającego, dobieranie optymalnej i skutecznej dawki 

indywidualnie do chorego, monitorowanie skuteczności działania leków oraz działań 

niepożądanych. W ocenie bólu należy uwzględnić choroby współistniejące, sfery: fizyczną, 

duchową, socjalną i psychologiczną pacjenta, które mogą zasadniczo wpływać na obecność 

bólu totalnego. Standardem postępowania w leczeniu bólu nowotworowego jest zastosowanie 

się do algorytmu drabiny analgetycznej WHO [28]. Pacjentka przed wdrożeniem leczenia 

przeciwbólowego oceniała ból w skali NRS 6/10, w trakcie terapii leczenia analgetykami z III 

stopnia drabiny analgetycznej oraz dzięki zastosowanym interwencjom pielęgniarskich ból 

obniżył się do poziomu 1/10 w skali NRS.  

W opiece nad pacjentem z rozsianą chorobą nowotworową ważną część stanowi 

profilaktyka przeciwodleżynowa. Kluczową rolę pełni w tej kwestii pielęgniarka, która 

odpowiada za działania mające na celu zapobieganie i leczenie odleżyn, a tym samym na 

poprawie samooceny oraz jakości życia pacjenta. Rola pielęgniarki w edukacji pacjentów, jak 

i ich rodzin jest niezastąpiona oraz wpływa bezpośrednio na poczucie godności pacjenta [29]. 

Problemem poruszanym przez Burchacką [21] w opiece nad pacjentem onkologicznym 

jest suchość jamy ustnej, który nierzadko pomijany jest przez personel medyczny. Prócz 

cierpienia fizycznego, suchość jamy ustnej, stanowi problem socjalny i wpływa na 

samopoczucie chorego. Często napięcie emocjonalne wywołane nieuleczalną chorobą wpływa 

na ograniczenie wydzielania śliny, co przyczynia się do kserotomii [21]. Chora odczuwała 
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dyskomfort przez suchość w jamie ustnej. Po zaplanowaniu oraz wdrożeniu interwencji 

pielęgniarskich stan nawilżenia błony śluzowej jamy ustnej uległ istotnej poprawie, a uczucie 

dyskomfortu zniknęło. 

Juszczyński zwraca uwagę na aspekt psychologiczny choroby nowotworowej oraz na 

mobilizację osobistych potencjałów zdrowia chorego. Człowiek chory dąży do zaspokojenia 

następujących potrzeb: 

1. Poczucie wpływu w procesie leczenia 

2. Spostrzeganie wsparcia 

3. Zachowanie nadziei. 

     Ciężko i przewlekle chory człowiek, który zmaga się z cierpieniem i bólem jest w 

potrzebie stałej akceptacji, bezwarunkowej życzliwości ze strony zarówno osób bliskich, jak i 

personelu medycznego. Chory najbardziej oczekuje wsparcia emocjonalnego, które odznacza 

się poprzez troskę i pozytywny stosunek. Dzięki takiej postawie osoba cierpiąca jest w stanie 

pokazać obawy, lęki, żal i smutek [30]. 

W mobilizacji potencjałów zdrowia szczególne znaczenie pełni duchowość, dostarczając 

choremu człowiekowi znaczenia oraz poczucia sensu życia. Dając nadzieję wspomaga 

zdolności adaptacyjne. Mobilizacja dostępnych zasobów dotyczy głównie wymiaru duchowego 

oraz tego, czy człowiek cierpiący będzie potrafił odnaleźć wewnętrzny spokój, doświadczy 

pozytywnych emocji, zwłaszcza nadziei [30]. 

Pacjentka w wyniku nawrotu choroby nowotworowej odczuwała silny lęk przed bólem 

i cierpieniem związanym z przerzutami, oraz czuła się bezsilna w związku z koniecznością 

ponownego podjęcia leczenia p/nowotworowego. Dzięki udzielonemu wsparciu oraz 

prezentowaniu empatycznej postawy wobec chorej, zaangażowaniu rodziny/ osób bliskich 

w proces leczenia udało wytworzyć więź pacjent - pielęgniarz, w czego następstwie pacjentka 

poczuła się pewniej i zmieniła kierunek swojego myślenia na bardziej pozytywny.   

 

WNIOSKI 

 

Na podstawie przeprowadzonego badania wyłoniono następujące wnioski: 

1. Głównymi problemami występującymi u pacjentki były:  

• duszność spowodowana przerzutami do płuc,  

• cierpienie z powodu wszechogarniającego, nasilającego się bólu wynikającego 

z postępu choroby nowotworowej wg NRS 6,   
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• ryzyko zapalenia błony śluzowej jamy ustnej w wyniku kserotomii, dyskomfort 

pacjentki spowodowany nadmierną suchością błon śluzowych jamy ustnej.  

2. W odniesieniu do rozpoznanych diagnoz opracowano zindywidualizowany, holistyczny 

plan opieki pielęgniarskiej uwzględniający aktualny stan zdrowia chorej.  

3. W efekcie otrzymanej opieki pielęgniarskiej udało się wyeliminować niektóre problemy 

pacjentki oraz ograniczyć progres objawów.  

4. W trakcie planowania opieki pielęgniarskiej uwzględniono istotne aspekty życia. 

Zaproponowane działania miały na celu ulżeniu chorej w cierpieniu zmniejszając 

towarzyszące dolegliwości. 
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WSTĘP 

 

 Ostry zespół wieńcowy (OZW) to stan ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego 

powstałego w wyniku upośledzenia przepływu wieńcowego [1]. Najczęściej jego główną 

przyczyną jest nagłe ograniczenie drożności światła tętnicy wieńcowej przez zakrzep, który 

powstaje na uszkodzonej blaszce miażdżycowej [2]. Zawał mięśnia sercowego (MI)                             

w patologii definiowany jest jako stan, w którym w wyniku długotrwałego niedokrwienia 

śmierci ulegają miocyty, czyli komórki mięśnia sercowego. Dochodzi w ten sposób do 

powstania martwicy danej części mięśnia sercowego. Obecnie zawał mięśnia sercowego 

różnicuje się z uszkodzeniem mięśnia sercowego [3]. 

 Choroba niedokrwienna serca jest pojęciem szerokim opisującym stany niedokrwienia 

tego narządu w różnych stanach patologicznych, głównie ogranicza się do stanów 

niedokrwienia mięśnia sercowego jedynie wskutek zmian w tętnicach wieńcowych i dzieli się 

ona na: stabilne zespoły wieńcowe (przewlekła choroba wieńcowa) oraz ostre zespoły 

wieńcowe (OZW). Na podstawie obrazu klinicznego, biochemicznych wskaźników 

uszkodzenia mięśnia sercowego i zapisu EKG wśród Ostrego Zespołu Wieńcowego wyróżnia 

się: niestabilną dławicę piersiową, zawał serca bez uniesienia ST (NSTEMI, nor ST elevation 

myocardial infarction) i zawał serca z uniesieniem ST (STEMI, ST elevation myocardial 

infarction), zawał serca nieokreślony i nagły zgon sercowy. Zawał mięśnia sercowego (MI)                            

w patologii definiowany jest jako stan, w którym w wyniku długotrwałego niedokrwienia 

śmierci ulegają miocyty, czyli komórki mięśnia sercowego. Dochodzi  do powstania martwicy 



Opieka nad pacjentem po przebytym zawale mięśnia sercowego typu STEMI 

 

 

172 

 

 

danej części mięśnia sercowego. Klasyfikacja kliniczna zawału serca podana przez zespół 

ekspertów [3], zawał serca klasyfikuje się jako: 

1. MI z uniesieniem odcinka ST (STEMI), jeśli stwierdza się uniesienie odcinka ST                   

w 2 sąsiadujących odprowadzeniach lub nowy blok pęczka Hisa (BBB) 

2. MI bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI), jeśli przy przyjęciu nie stwierdza się 

uniesienia odcinka ST [3]. 

    Do biochemicznych wskaźników uszkodzenia mięśnia sercowego zaliczamy troponiny 

sercowe (cardiac troponins – cTn), które wchodzą w skład zespołu troponinowo-

tropomiozynowego w filamentach cienkich miofibrylli mięśnia sercowego. Kompleks ten 

składa się z troponiny C (TnC), troponiny I (TnI), troponiny T (TnT) oraz tropomiozyny. 

Początkowo, w wyniku niedokrwienia komórki mięśnia sercowego (kardiomiocyty) przestają 

się prawidłowo kurczyć, a następnie się rozpadają, w wyniku czego znajdujące się w nich 

substancje (troponiny) przedostają się do krwi.  W miejsce martwych kardiomiocytów                       

z czasem pojawia się blizna. Troponiny nie występują pozakomórkowo,  dlatego obecność ich 

we krwi obwodowej jest czułym i swoistym wskaźnikiem uszkodzenia komórek mięśnia 

sercowego. Troponiny sercowe są najczulszym i zarazem najbardziej swoistym markerem 

martwicy kardiomiocytów [9,10]. U chorych z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego za 

wartość decyzyjną, służącą do rozpoznawania zawału serca, uznaje się 99 centyl rozkładu 

stężeń w referencyjnej populacji ludzi zdrowych [3,4]. Czułość diagnostyczna cTn 

oznaczonych między 6. a 12. godziną od dokonania się zawału wynosi 95-100%, a swoistość 

diagnostyczna około 95%. Stężenie cTn powinno się oznaczyć w chwili przyjęcia chorego                 

z objawami ostrego zespołu wieńcowego i następnie ponownie po upływie 6-9 godzin.                      

W badaniach wykazano, że uszkodzenie mięśnia sercowego, zdefiniowane jako wzrost 

stężenia troponiny sercowej (cTn) we krwi, jest często spotykane w praktyce klinicznej                        

i wiąże się z niekorzystnym rokowaniem [3,5]. 

 Z szacunkowych danych epidemiologicznych wynika, że w Polsce może być ponad 

200 tys. zgonów z powodu chorób serca. Autorzy raportu [11] podkreślają, że dane te 

wskazują na brak odpowiednio prowadzonej profilaktyki pierwotnej w tym zakresie, że                    

w Polsce co roku ponad 80 tys. osób choruje na zawał serca, z czego ok. 60% są to mężczyźni. 

Wykazano istotne zróżnicowanie miejsca zgonu; najbardziej zagrożeni są mieszkańcy małych 

miejscowości oraz wsi. Wiek, jako czynnik ryzyka zachorowania na zawał serca to                          

w populacji 80 plus jest pięć razy większy niż w populacji 50 plus [6]. Wdrożenie działań                  

w ramach promocji i edukacji realizowanej przez personel medyczny istotnie może wpłynąć 
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na eliminację modyfikowalnych czynników ryzyka ograniczających wystąpienie zawału 

mięśnia sercowego. Do modyfikowalnych czynników ryzyka zawału mięśnia sercowego 

zaliczyć można: palenie tytoniu, hipercholesterolemię, hiperurykemię, nadwagę i otyłość, 

siedzący tryb życia oraz czynniki psychologiczne i socjoekonomiczne [7,8,9]. 

 Przezskórna angioplastyka wieńcowa jest zabiegiem leczniczym wykonywanym 

celem udrożnienia lub poszerzenia niedrożnej lub istotnie zwężonej tętnicy wieńcowej [12-

15]. 

 

CEL PRACY 

 

Celem pracy było: 

1. Ustalenie problemów pielęgnacyjnych  pacjenta w pierwszej dobie po zawale mięśnia 

sercowego STEMI 

2. Opracowanie i ocena indywidualnego planu opieki pielęgniarskiej, i jego celów na 

podstawie ustalonych problemów pielęgnacyjnych wobec pacjenta w pierwszej dobie 

po zawale mięśnia sercowego STEMI 

3. Określenie zaleceń dla pacjenta do domu po przebytym zawale mięśnia sercowego. 

 

MATERIAŁ I METODA BADAŃ 

 

 Badaniem objęty został 64-letni pacjent z rozpoznanym zawałem mięśnia sercowego 

STEMI, hospitalizowany w terminie od 4.11.2021r. do 9.11.2021r. na Oddziale 

Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej (OIOK) w Szpitalu 

Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. 

 W pracy posłużono się metodą indywidualnego przypadku z wykorzystaniem 

indywidualnego planu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z zawałem mięśnia sercowego. W 

celu zebrania materiału badawczego posłużono się technikami, takimi jak: obserwacja, 

wywiad, analiza dokumentacji medycznej oraz pomiary. 

 

WYNIKI 

 

Pacjent B.K lat 64, przyjęty w listopadzie 2021r. w czwartej godzinie zawału STEMI 

na Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej (OIOK) w 
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Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Pacjent wezwał 

Zespół Ratownictwa Medycznego z powodu trwającego od ponad dwóch godzin bólu                       

o charakterze ucisku w klatce piersiowej – promieniującego do lewej kończyny górnej. Został 

przetransportowany do pracowni hemodynamiki zabiegowej z powodu podejrzenia STEMI – 

transmisja zapisu EKG do lekarza kardiologa na OIOK. Według skali NRS ocena bólu                     

w klatce piersiowej 5, po podaniu leków (heparyna 5000j.m, ASA 300 mg, Tikagrelor 180 

mg), ponowna ocena bólu przez pacjenta uległa obniżeniu – 4 w skali NRS. Ocena w skali 

Glasgow (GCS) – 15 punktów. Pacjent przyjęty na oddział w trybie pilnym. 

 W badaniach laboratoryjnych odnotowano wzrost markerów troponiny. W zapisie 

EKG uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach: I, II, III, aVF, V5-V6 i obniżenie odcinka 

ST w V1-V3 – rozpoznanie - ostry zawał pełnościenny dolnej ściany serca z uniesieniem 

odcinka ST. Założono wkłucie obwodowe. Zabieg natychmiastowej angioplastyki wieńcowej 

z wykonaniem trombektomii aspiracyjnej i implantacji dwóch stentów DES wykonano                                

w Pracowni Hemodynamicznej za pomocą cewnika naczyniowego, wprowadzonego przez 

tętnicę promieniową prawą. Uwidoczniono całkowicie niedrożną gałąź naczyniową okalającą 

serce; dwa zwężenia – na wysokości miejsca okluzji gałęzi okalającej oraz poniżej odejścia 

gałęzi marginalnej. Podczas zabiegu podano 10.000 j.m UFH oraz 0,4 mg nitrogliceryny. 

Przebieg zabiegu bez powikłań, pacjent bez dolegliwości dławicowych. W miejscu wkłucia 

cewnika założono opatrunek i opaskę uciskową. Ból w ocenie pacjenta 0 w skali NRS. 

 W pielęgniarskiej ocenie pacjent zorientowany auto i allopsychicznie, kontakt słowny 

logiczny, zachowany. Waga 74,5 kg, wzrost 172 cm - BMI 25,18 (lekka nadwaga). 

 Z wywiadu: pacjent neguje alergię na leki, zgłasza, iż miejsce miały nagłe zgony                    

w rodzinie. Nie podaje chorób przewlekłych, jak również nie przebył wcześniej zawału 

mięśnia sercowego ani udaru mózgu. Prowadzi siedzący tryb życia, jest emerytem 

mieszkającym z rodziną, stan socjoekonomiczny określa jako dobry. Nałogi to: nikotynizm – 

pali około 20 sztuk papierosów dziennie; alkohol 1-2 piwa dziennie. W wyniku wypadku 

komunikacyjnego pacjent 3-4 lata wcześniej odniósł rozległe obrażenia, obejmujące złamanie 

4 żeber, złamanie obojczyka oraz odmę opłucnową. W przeciągu ostatnich 12. miesięcy 

pacjent nie podlegał hospitalizacji. Pacjent nie zgłasza duszności, zasłabnięć, utrat 

przytomności, ani dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego - brak smolistych stolców, 

incydentów krwawień. Brak obrzęków, bez cech infekcji w chwili przyjęcia. Brak innych 

dolegliwości. Wymaga pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych w łóżku. Parametry 

życiowe w normie. Kategoria opieki w dniu przyjęcia III. 
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PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA Z ZAWAŁEM MIĘŚNIA SERCOWEGO 

 

1. Diagnoza pielęgniarska: Stan bezpośredniego zagrożenia życia wskutek upośledzo-

nego przepływu krwi przez tętnicę nasierdziową w przebiegu zawału mięśnia sercowego 

Cel: Ustabilizowanie stanu ogólnego pacjenta. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa 

Plan interwencji pielęgniarskiej: 

• unieruchomienie chorego,  

• monitorowanie parametrów życiowych pacjenta (HR,BP, PO2) 

• monitorowanie w trybie ciągłym zapisu EKG na kardiomonitorze pod kątem zaburzeń 

rytmu serca, 

• Informowanie chorego o podejmowanych wobec niego działaniach, 

• transport pacjenta w asyście lekarza, kardiomonitora oraz aparatu do defibrylacji do 

pracowni hemodynamiki, 

• obserwacja pacjenta pod kątem pogorszenia stanu funkcjonalnego, np.: utrata 

przytomności, spadek parametrów życiowych, 

• Ocena bólu za pomocą skali numerycznej NRS (od 0 – brak bólu do 10 – najgorszy, 

total pain), systematyczna podaż leków przeciwbólowych zgodnie z indywidualną 

kartą zleceń lekarskich 

• Ocena skuteczności leczenia przeciwbólowego, monitorowanie bólu co 1 godzinę 

(użycie skali NRS, ocena parametrów życiowych, obserwacja powłok skórnych –

wzmożona potliwość, bladość) 

• stosowanie farmakoterapii zgodnie ze zleceniami lekarskimi, 

• obserwacja i utrzymanie drożności wkłucia obwodowego (zgięcie łokciowe prawe), 

• dokumentowanie uzyskanych wyników w indywidualnej dokumentacji pacjenta. 

Ocena działań pielęgniarskich - Stan pacjenta stabilny, zapewniono poczucie 

bezpieczeństwa poprzez stały nadzór personelu medycznego, kontynuacja podejmowanych 

działań 

 

2. Diagnoza pielęgniarska: Ból w klatce piersiowej spowodowany niedrożną tętnicą 

wieńcową w przebiegu ostrego zawału mięśnia sercowego 

Cel: Wyeliminowanie bólu, zapewnienie komfortu fizycznego i psychicznego choremu 

Plan interwencji pielęgniarskiej: 

• ułożenie chorego w pozycji półwysokiej (Semi Fowlera), zastosowanie reżimu 
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łóżkowego, 

• stały monitoring zapisu EKG oraz parametrów życiowych pacjenta, 

• dodatkowo wykonanie 12-odprowadzeniowego EKG, aż do ustabilizowania stanu 

ogólnego pacjenta, 

• ocena bólu pod kątem: 

➢ charakteru, natężenia (skala NRS), lokalizacji, czasu trwania, 

➢ reakcji organizmu na leczenie przeciwbólowe, 

➢ czynników nasilających i łagodzących ból, zastosowanie niefarmakologicznych 

metod podnoszenia progu bólowego – zapewnienie spokoju, intymności, 

utrzymanie ciszy i spokoju na sali, 

➢ reakcji emocjonalnej w czasie trwania bólu- ekspresja bólu, 

• Ocena bólu za pomocą skali numerycznej NRS (od 0 – brak bólu do 10 – najgorszy, 

total pain ból), systematyczna podaż leków przeciwbólowych zgodnie z indywidualną 

kartą zleceń lekarskich 

• Ocena skuteczności leczenia przeciwbólowego, monitorowanie bólu co 1 godzinę 

(użycie skali NRS, ocena parametrów życiowych, obserwacja powłok skórnych –

wzmożona potliwość, bladość) 

Ocena działań pielęgniarskich 

• Według skali NRS pacjent ocenił ból na: 

• 4 w skali NRS  przed wykonaniem zabiegu przezskórnej angioplastyki wieńcowej, 

• 1 w skali NRS godzinę po wykonaniu zabiegu PCI, 

• brak dolegliwości bólowych po 2 godzinach po zabiegu, 

• Podano Poltram 100mg w 100 ml 0,9% roztworze NaCl we wlewie dożylnym. 

Ocena działań pielęgniarskich: Dolegliwości bólowe ustąpiły po podaniu leków p/bólowych, 

systematyczna farmakoterapia, kontynuacja oceny bólu 

 

3. Diagnoza pielęgniarska: Możliwość wystąpienia krwawienia z tętnicy obwodowej 

poddawanej nakłuciu do PCI 

Cel: Edukacja pacjenta na temat właściwego zachowania po zabiegu PCI celem eliminacji 

ryzyka krwawienia z tętnicy 

Plan interwencji pielęgniarskiej: 

• poinformowanie pacjenta o konieczności pozostawania w pozycji płaskiej, z 

wezgłowiem uniesionym do 30 o oraz wyprostowaną kończyną górną prawą w obrębie 
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której zakładane było wkłucie dotętnicze, 

• poinformowanie pacjenta o możliwych skutkach niepożądanych na wypadek 

niestosowania się do zaleceń, 

• wnikliwa obserwacja miejsca wkłucia pod kątem krwawienia podczas luzowania 

opaski uciskowej, 

• regularna ocena wyglądu kończyny górnej prawej pacjenta, jej koloru, ocieplenia, 

czasu trwania i nasilenia bólu odczuwanego przez chorego, obecności tętna na 

kończynie, 

• poinformowanie chorego o konieczności zgłaszania zaburzeń czucia lub innych 

niepokojących objawów w obrębie kończyny, 

• w przypadku wystąpienia krwawienia – konsultacja z lekarzem, 

• zmiana opaski uciskowej na nową, 

• odnotowywanie podjętych działań oraz obserwacji w indywidualnej karcie pacjenta. 

Ocena działań pielęgniarskich: Krwawienie z miejsca nakłucia tętnicy nie wystąpiło, 

wskazana dalsza obserwacja 

 

4. Diagnoza pielęgniarska:  Dyskomfort pacjenta spowodowany obrzękiem, drętwieniem 

i ochłodzeniem prawej kończyny górnej poddawanej nakłuciu do PCI w związku z 

założoną opaską uciskową 

Cel: Zmniejszenie dyskomfortu odczuwanego przez pacjenta. Edukacja pacjenta na temat 

celowości założonej opaski uciskowej 

Plan interwencji pielęgniarskiej: 

• wyjaśnienie pacjentowi konieczności i celu zastosowania powodującego dyskomfort 

opatrunku uciskowego, 

• poinformowanie pacjenta o tym, że opatrunek będzie stopniowo luzowany przez 

personel medyczny. Wyjaśnienie, iż pacjent nie może sam decydować o zasadności 

jego usunięcia, 

• stopniowe, delikatne usuwanie powietrza z opaski uciskowej celem jej poluzowania w 

odstępach czasu zaleconych przez lekarza, 

• przestrzeganie przedziałów czasowych między kolejnymi luzowaniami opaski 

uciskowej – niedopuszczenie do nieuzasadnionego przedłużania ucisku, 

• regularna ocena wyglądu kończyny górnej prawej pacjenta, jej koloru, ocieplenia, 

czasu trwania i nasilenia bólu odczuwanego przez chorego, obecności tętna na 



Opieka nad pacjentem po przebytym zawale mięśnia sercowego typu STEMI 

 

 

178 

 

 

kończynie 

• poinformowanie chorego o konieczności zgłaszania ewentualnych zaburzeń czucia lub 

innych niepokojących objawów w obrębie kończyny, 

• poinformowanie pacjenta o czasie utrzymywania opaski zaciskowej (przeważnie 24 

godziny), 

• okazanie pacjentowi empatii, zrozumienia, stworzenie atmosfery bezpieczeństwa. 

Ocena działań pielęgniarskich: Dolegliwości powodujące dyskomfort stopniowo 

ustępowały wraz z luzowaniem opaski uciskowej. Kończyna górna bez cech niedokrwienia, 

wskazana kontynuacja obserwacji 

 

5. Diagnoza pielęgniarska: Ryzyko zakażenia miejsca wkłucia po PCI (prawa tętnica 

promieniowa) 

Cel: Wyeliminowanie ryzyka zakażenia miejsca wkłucia po przezskórnej angioplastyce 

wieńcowej 

Plan interwencji pielęgniarskiej: 

• w razie konieczności zmiany opaski uciskowej na nową – stosowanie zasad aseptyki i 

antyseptyki, zachowanie jałowości nowej opaski uciskowej, 

• po całkowitym usunięciu opaski uciskowej zastosowanie jałowego opatrunku w 

miejscu rany po nakłuciu tętnicy, 

• zmiana opatrunku codziennie lub w przypadku jego zabrudzenia z zachowaniem zasad 

aseptyki i antyseptyki oraz dezynfekcja rany i jej okolicy, 

• poinstruowanie pacjenta, aby postarał się nie brudzić i nie moczyć opatrunku 

założonego w miejscu nakłucia tętnicy, 

• regularna ocena miejsca po nakłuciu tętnicy pod kątem występowania cech zapalenia, 

takich jak obrzęk, tkliwość, zaczerwienienie, stwardnienie, ocieplenie okolicy miejsca 

nakłucia tętnicy, obecność treści ropnej, 

• odnotowywanie dokonanych obserwacji w karcie pacjenta. 

Ocena działań pielęgniarskich: Zakażenie w miejscu wkłucia nie wystąpiło. Brak cech 

zmian zapalnych, wskazana kontynuacja obserwacji 

 

6. Diagnoza pielęgniarska: Niebezpieczeństwo wystąpienia powikłań w przebiegu 

dokonanego zawału mięśnia sercowego: obrzęk płuc, wstrząs kardiogenny, zaburzenia 

rytmu serca - wraz z zatrzymaniem akcji serca w przebiegu migotania komór 
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Cel: Wczesna identyfikacja powikłań zawału mięśnia sercowego 

Plan interwencji pielęgniarskiej: 

• ułożenie pacjenta w wygodnej pozycji, 

• Obserwacja wyglądu skóry i zachowania pacjenta, 

• Stały monitoring najważniejszych wskaźników funkcji układu krążenia, 

• pobranie krwi do badań laboratoryjnych (morfologia, układ krzepnięcia, grupa krwi, 

oznaczenie markerów martwicy mięśnia sercowego, badanie gazometryczne i inne w 

zależności od zlecenia lekarskiego) ukierunkowana na wczesne rozpoznawanie 

zagrażających powikłań, 

• monitorowanie w trybie ciągłym zapisu EKG na kardiomonitorze pod kątem zaburzeń 

rytmu serca, 

• obserwacja pacjenta pod kątem występowania dolegliwości, takich jak np. duszność, 

• monitorowanie nasilenia i charakteru bólu odczuwanego przez pacjenta przy pomocy 

skali NRS, 

• stosowanie farmakoterapii zgodnie z indywidualna kartą zleceń; podawanie leków 

przeciwkrzepliwych, przeciwpłytkowych, fibrynolitycznych, przeciwbólowych, 

• wdrożenie tlenoterapii biernej na zlecenie lekarza, 

• obserwacja pacjenta w kierunku powikłań wczesnych zawału mięśnia sercowego, 

takich jak: obrzęk płuc, wstrząs kardiogenny, zaburzenia rytmu serca - wraz z 

zatrzymaniem akcji serca w przebiegu migotania komór, 

• obserwacja efektu terapeutycznego podjętych działań, 

• Ciągły nadzór pielęgniarski, rozmowa z pacjentem podczas wykonywania czynności 

pielęgnacyjno-leczniczych, 

• wyjaśnianie choremu potrzeby i zasad wykonywania wszystkich badań prostym 

językiem, 

• dokumentowanie uzyskanych wyników i podanej farmakoterapii w indywidualnej 

karcie pacjenta. 

Ocena działań pielęgniarskich: Nie zaobserwowano powikłań, zostało zapewnione 

bezpieczeństwo pacjentowi, wskazana dalsza obserwacja 

 

7. Diagnoza pielęgniarska: Ryzyko wystąpienia powikłań krwotocznych po 

zastosowanych lekach przeciwkrzepliwych i przeciwpłytkowych 

Cel: Wczesna identyfikacja czynników ryzyka powikłań krwotocznych 
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Plan interwencji pielęgniarskiej: 

• obserwacja chorego pod kątem wystąpienia powikłań krwotocznych, jak np. 

krwawienie z błon śluzowych, miejsc wkłuć, nosa, smoliste stolce, czerwone 

zabarwienie moczu, krwawienie śródczaszkowe, 

• zastosowanie opaski uciskowej w miejscu wkłucia po PCI. W przypadku usunięcia 

kaniuli dożylnej – długie uciskanie miejsca po wkłuciu, 

• zastosowanie opatrunków przezroczystych, umożliwiających obserwację miejsc 

wkłucia, 

• monitorowanie parametrów życiowych pacjenta, zabarwienia powłok skórnych 

pacjenta, 

• ocena stanu świadomości chorego przy pomocy skali GCS – 15 pkt, 

• unikanie iniekcji  domięśniowych i podskórnych, 

• farmakoterapia zgodna z indywidualna kartą zleceń lekarskich, 

• w przypadku wystąpienia powikłań krwotocznych natychmiastowe poinformowanie 

lekarza i zastosowanie zleconego leczenia, np. przetaczanie krwi, osocza, 

• odnotowywanie podjętych działań, pomiarów i obserwacji w indywidualnej karcie 

pacjenta. 

Ocena działań pielęgniarskich: Powikłania krwotoczne nie wystąpiły, wskazana 

kontynuacja obserwacji pielęgniarskiej 

 

8. Diagnoza pielęgniarska: Ryzyko wystąpienia ponownego zawału mięśnia sercowego w 

przeciągu 24 godzin od PCI z powodu ewentualnej ostrej zakrzepicy w stencie 

Cel: Wczesne wykrycie powikłań oraz szybka reakcja w przypadku ich wystąpienia   

Plan interwencji pielęgniarskiej: 

• stosowanie leczenia farmakologicznego zgodnie ze zleceniem lekarskim (ASA, UFH, 

Tikagrelor), 

• poinformowanie pacjenta o konieczności natychmiastowego zgłaszania utrzymującego 

się lub występującego nagle złego samopoczucia, nowych dolegliwości lub 

niepokojących objawów, 

• stałe monitorowanie parametrów życiowych pacjenta przy użyciu kardiomonitora, 

• w przypadku odnotowania niepokojących zmian parametrów życiowych pacjenta, tj.: 

np. nagły wzrost ciśnienia tętniczego – natychmiastowe poinformowanie lekarza 

dyżurnego oraz kontakt z pracownią hemodynamiki zabiegowej, 
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• zabezpieczenie i utrzymanie drożnego wkłucia obwodowego, 

• systematyczna ocena obecności i natężenia bólu u pacjenta przy pomocy skali NRS, 

• obserwacja wyglądu zewnętrznego i zachowania pacjenta – ocena zabarwienia i 

wyglądu powłok skórnych, ilości i charakteru oddechów, duszności czy występowania 

niepokoju lub lęku, 

• wykonywanie pełnego, 12- odprowadzeniowego EKG na zlecenie lekarskie, 

natychmiastowe informowanie lekarza o nieprawidłowościach w zapisie. 

Ocena działań pielęgniarskich: Ostra zakrzepica nie wystąpiła w zaimplantowanych 

stentach. Kontynuacja obserwacji pacjenta 

 

9. Diagnoza pielęgniarska: Możliwość wystąpienia arytmii komorowych po przebytym 

zawale 

Cel: wczesne wykrycie objawów świadczących o arytmii komorowej takich jak częstoskurcz 

komorowy, migotanie komór, czy salwa komorowa   

Plan interwencji pielęgniarskiej: 

• stałe monitorowanie parametrów życiowych pacjenta za pomocą kardiomonitora,  

• stosowanie skali GCS do oceny świadomości chorego, 

• obserwacja pacjenta i jego zachowania – zabarwienie, ocieplenie i wilgotność powłok 

skórnych, niepokój, 

• udział w diagnostyce pacjenta poprzez pobieranie materiałów do badań – krew w celu 

oceny stężenia elektrolitów oraz markerów martwicy mięśnia sercowego u pacjenta, 

• stosowanie leków przeciwarytmicznych zgodnie ze zleceniem lekarskim (Cordarone), 

• współpraca z lekarzem dyżurnym – informowanie o niepokojących objawach lub 

zapisach EKG, 

• prowadzenie dokumentacji pacjenta, zapisywanie dokonanych obserwacji i pomiarów. 

Ocena działań pielęgniarskich: Zaobserwowano epizody arytmii nadkomorowych (10 razy), 

bez groźnych, złożonych form. Nie odnotowano epizodów arytmii komorowych. Stan 

chorego stabilny, wskazana kontynuacja obserwacji 

 

10. Diagnoza pielęgniarska: Możliwość wystąpienia zaburzeń w pracy nerek po 

wykonanym zabiegu PCI z użyciem wzmocnienia kontrastowego (nefropatia 

pokontrastowa) 

Cel: wczesne wykrycie patologii w funkcjonowaniu nerek u pacjenta 
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Plan interwencji pielęgniarskiej: 

• kontrola diurezy dobowej oraz zabarwienia wydalanego przez pacjenta moczu, 

prowadzenie bilansu płynów, 

• zastosowanie płynoterapii, zachęcanie chorego do picia celem eliminacji środka 

kontrastowego z organizmu, 

• pobieranie krwi - (ocena stężenia kreatyniny), 

• edukacja chorego na temat konieczności zgłaszania niepokojących objawów lub złego 

samopoczucia, 

• odnotowywanie wyników obserwacji i pomiarów oraz podjętych interwencji w 

indywidualnej karcie chorego. 

Ocena działań pielęgniarskich: Nefropatia pokontrastowa nie wystąpiła, pacjent regularnie 

oddaje mocz, wyniki badań w wartościach referencyjnych. Wskazana obserwacja chorego 

 

11. Diagnoza pielęgniarska: Złe samopoczucie psychofizyczne chorego spowodowane 

reżimem łóżkowym oraz deficytem samoopieki związanym z przebytym zawałem i 

zabiegiem PCI 

Cel: Poprawa samopoczucia pacjenta 

Plan interwencji pielęgniarskiej: 

• wyjaśnienie pacjentowi konieczności czasowego reżimu łóżkowego oraz 

przedstawienie niekorzystnych skutków zbyt szybkiej aktywności fizycznej w ostrej 

fazie choroby, 

• poinformowanie pacjenta o konieczności pozostawania w pozycji płaskiej, z 

wezgłowiem uniesionym do 30* oraz wyprostowaną kończyną górną prawą w obrębie 

której wykonywana była PCI, 

• pomoc pacjentowi w czynnościach dnia codziennego, takich jak toaleta ciała, 

wydalanie, spożywanie posiłków czy zmiana bielizny pościelowej, ubrania, 

• zapewnienie pacjentowi poczucia bezpieczeństwa oraz wsparcia psychicznego poprzez 

obecność, rozmowę i w miarę możliwości – umożliwienie rodzinie odwiedzin u 

chorego, 

• zapewnienie ciszy i spokoju oraz prawidłowego mikroklimatu Sali. 

Ocena działań pielęgniarskich: Samopoczucie psychofizyczne chorego stopniowo 

poprawiało się,  pacjent rozumie celowość postępowania leczniczego i stosuje się do zaleceń. 

Współpracuje z zespołem terapeutycznym 
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12. Diagnoza pielęgniarska: Lęk egzystencjonalny wynikający z obawy o własne zdrowie 

i życie 

Cel: Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,  zmniejszenie lęku, wsparcie informacyjne 

chorego 

Plan interwencji pielęgniarskiej: 

• spokojne sprawowanie opieki nad chorym, przemyślane i stanowcze wykonywanie 

czynności przy chorym, 

• wyjaśnienie pacjentowi celu i przebiegu podejmowanych działań, 

• podanie leków uspokajających na zlecenie lekarza (Ketrel, Hydroxyzinum), 

• udzielanie wsparcia psychicznego pacjentowi, komunikacja prostym, zrozumiałym dla 

pacjenta językiem, umożliwienie rozmowy z lekarzem, psychologiem w przypadku 

zwiększenia poziomu lęku, 

• zachęcanie pacjenta do rozmowy oraz opisu przeżyć, 

• zapewnienie ciszy, spokoju i przyjaznej pacjentowi atmosfery, 

• okazanie pacjentowi empatii i zrozumienia, umożliwienie obecności rodziny przy 

pacjencie. 

Ocena działań pielęgniarskich: Zminimalizowano uczucie lęku. Pacjent rozumie istotę 

podejmowanych czynności terapeutyczno-leczniczych. Wskazana kontynuacja działań 

 

13. Diagnoza pielęgniarska: Deficyt wiedzy pacjenta i jego bliskich na temat 

koniecznych do wprowadzenia po ostrym zawale mięśnia sercowego zmian w stylu życia 

Cel: Zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości chorego, zachęcenie chorego do zmiany 

stylu życia 

Plan interwencji pielęgniarskiej: 

• edukacja chorego i jego bliskich na temat choroby, jej specyfiki oraz zmianach 

koniecznych do wprowadzenia po powrocie do domu: całkowite zaprzestanie palenia 

tytoniu oraz spożywania alkoholu, zmniejszenie masy ciała, regularne badania 

kontrolne oraz przestrzeganie terminów w poradniach specjalistycznych, 

• zmiana nawyków żywieniowych, kontrola ciśnienia tętniczego oraz poziomu glikemii, 

zwiększenie poziomu codziennej aktywności fizycznej, 

• edukacja na temat etapów rehabilitacji kardiologicznej oraz wyjaśnienie korzyści 

płynących z dalszej kontynuacji procesu rehabilitacyjnego, 

• zaproponowanie choremu sposobów radzenia sobie ze stresem oraz wskazanie 
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możliwości uzyskania różnych form pomocy psychologicznej, 

• zachęcanie chorego do zadawania pytań oraz udzielanie zrozumiałych, przystępnych 

dla chorego i jego bliskich odpowiedzi na zadawane pytania, 

• przekazanie choremu broszur, ulotek oraz źródeł rzetelnej wiedzy dotyczących 

choroby i dalszego postępowania. 

Ocena działań pielęgniarskich: Poziom wiedzy i świadomości chorego oraz jego bliskich 

znacznie poprawił się. Chory deklaruje chęć i determinację do zmiany dotychczasowego stylu 

życia 

 

WSKAZÓWKI DO SAMOOPIEKI I SAMOPIELĘGNACJI 

 

1. Edukacja pacjenta  nastawiona na leczenie farmakologiczne 

• Wyjaśnienie pacjentowi konieczności regularnego przyjmowania zaleconych leków 

oraz niebezpieczeństwa związanego z samodzielnym ich odstawieniem, 

• Wyjaśnienie konieczności unikania leków przeciwbólowych z grupy NLPZ – ze 

względu na ryzyko zaburzeń krzepnięcia i krwawień, 

• Wyjaśnienie choremu konieczności informowania każdego lekarza o obecnie 

stosowanym leczeniu farmakologicznym. 

2. Edukacja pacjenta dotycząca zmiany dotychczasowego stylu życia 

• Wyjaśnienie pacjentowi konieczności zaprzestania palenia papierosów i spożywania 

wyrobów alkoholowych 

• Wskazanie korzyści z ograniczenia spożycia soli w diecie oraz tłustych i smażonych 

dań z mięsa czerwonego. Zachęcenie do zastąpienia ich posiłkami bogatymi w owoce 

i warzywa, mięso drobiowe, ryby i razowe pieczywo 

• Zachęcenie do prowadzenia aktywnego trybu życia – regularna aktywność fizyczna 

dostosowana do możliwości ruchowych i wydolności układu krążenia, przynajmniej 

3-4 razy w tygodniu, trwająca około 1 godziny, np. spokojne spacery 

• Wskazanie korzyści idących z unikania lub wyeliminowania z życia codziennego 

stresu oraz konfliktów, 

• Zachęcenie pacjenta do redukcji masy ciała i utrzymywania jej na stałym poziomie 

3. Edukacja pacjenta dotycząca samokontroli i dalszego postępowania leczniczego 

• Poinformowanie pacjenta o konieczności pomiaru ciśnienia tętniczego rano i 

wieczorem i zapisywania wyników pomiarów w dzienniczku samokontroli 
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• Poinformowano pacjenta o zaleceniu dotyczącym kontroli cukrów we krwi – na czczo 

i po jedzeniu. Przeprowadzono edukację dotyczącą sposobu i techniki pobierania 

cukru z krwi włośniczkowej 

• Poinformowano pacjenta o konieczności wykonania zleconych badań kontrolnych – 

sód, potas, kreatynina w warunkach ambulatoryjnych za 7-10 dni 

• Planowa, kontrolna koronarografia z pomiarem cząstkowej rezerwy prawej tętnicy 

wieńcowej oraz gałęzi przedniej zstępującej - termin za 2 miesiące 

• Wskazano pacjentowi konieczność przestrzegania terminów wizyt kontrolnych w 

poradni kardiologicznej, poradni chorób płuc oraz u lekarz podstawowej opieki 

zdrowotnej 

• Poinformowano pacjenta o konieczności okazania karty informacyjnej lekarzowi 

podstawowej opieki zdrowotnej, w poradni kardiologicznej oraz innych poradniach, w 

których pacjent będzie leczony 

• Poinformowano pacjenta, iż w razie nawrotu dolegliwości, nasilenia się dolegliwości 

lub dołączenia nowych objawów konieczna jest pilna konsultacja z lekarzem 

rodzinnym lub zgłoszenie się do szpitalnego oddziału ratunkowego 

• Alternatywnie wezwanie pogotowia ratunkowego – tel. 112 lub 999 

 

DYSKUSJA 

 

 Zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI) spowodowany jest 

najczęściej niedrożnością jednej z tętnic wieńcowych. Choroba ta definiowana jest jako stan, 

w którym w wyniku długotrwałego niedokrwienia śmierci ulegają komórki mięśnia 

sercowego, w wyniku czego dochodzi do pozostania trwałych skutków zdrowotnych pod 

postacią upośledzenia lub ograniczenia funkcji mięśnia sercowego. Charakterystycznym 

objawem jest silny ból za mostkiem, narastający z czasem i mogący promieniować do lewego 

barku, ramienia, żuchwy, czy szyi. Dodatkowo,  występować mogą objawy; duszności, kaszlu, 

kołatania serca, nudności i wymioty, zawroty głowy, czy też osłabienie oraz silny lęk i 

uczucie niepokoju związanego z pogarszającym się stanem chorego [3,13,16,17]. U badanego 

pacjenta obserwowano występowanie typowego bólu wieńcowego związanego z aktywnym, 

dokonanym zawałem mięśnia sercowego, który zmniejszył się po podaniu leków 

rozszerzających naczynia oraz przeciwkrzepliwych. Ponadto obserwowano silny lęk 

egzystencjonalny przed śmiercią, który zmniejszył się bezpośrednio po zabiegu PCI. 
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 Za pomocą procesu pielęgnowania wyłoniono szereg problemów bio-

psychospołecznych pacjenta, na podstawie których określono cele opieki pielęgniarskiej oraz 

sposoby realizacji umożliwiające osiągniecie założonych celów. Po dokonaniu analizy 

uzyskanych wyników badania nasuwają się wnioski, iż zawał mięśnia sercowego oraz jego 

skutki znacząco zaburzają funkcjonowanie pacjenta w każdej ze sfer życiowych. Istotnym 

elementem opieki pielęgniarskiej nad pacjentem, poza udziałem w farmakoterapii, 

rehabilitacji oraz pielęgnacji pacjenta, są również działania mające na celu edukację 

zdrowotną pacjenta oraz jego rodziny w celu zmiany stylu życia i dotychczasowych 

sposobów postępowania. Złe nawyki żywieniowe, uzależnienie od nikotyny, czy brak wysiłku 

fizycznego są to czynniki sercowo-naczyniowe, które w procesie edukacji pacjenta winny 

zostać wyeliminowane. Regularna aktywność fizyczna poprawia sprawność i wydolność 

organizmu oraz wpływa pozytywnie na gospodarkę lipidową, stanowiąc doskonałą 

profilaktykę chorób sercowo-naczyniowych. Celem edukacji było zapobieżenie ponownym 

incydentom sercowo-naczyniowym u chorego. 

 

WNIOSKI 

 

Szczegółowa analiza badanego materiału pozwoliła na wyciągniecie wniosków: 

1. Najistotniejszymi problemami pielęgnacyjno-terapeutycznymi rozpoznanymi u badanego 

pacjenta były: 

• Stan bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego wskutek upośledzonego przepływu krwi 

przez tętnicę nasierdziową w przebiegu dokonanego zawału mięśnia sercowego. 

• Ból w klatce piersiowej spowodowany niedrożną tętnicą wieńcową w przebiegu 

ostrego zawału mięśnia sercowego (4 w skali NRS). 

• Niebezpieczeństwo wystąpienia powikłań w przebiegu dokonanego zawału mięśnia 

sercowego: obrzęk płuc, wstrząs kardiogenny, zaburzenia rytmu serca wraz z 

zatrzymaniem akcji serca w przebiegu migotania komór. 

• Lęk egzystencjonalny wynikający z obawy własne o zdrowie i życie. 

• Ryzyko wystąpienia powikłań krwotocznych po zastosowanych lekach 

przeciwkrzepliwych i przeciwpłytkowych (UFH, ASA, Tikagrelor), 

• Ryzyko wystąpienia ponownego zawału serca w przeciągu 24 godzin od PCI z 

powodu ewentualnej ostrej zakrzepicy w stencie. 

2. Na podstawie rozpoznanych problemów pielęgnacyjnych u pacjenta z zawałem mięśnia 
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określono cele opieki pielęgniarskiej oraz sposoby realizacji umożliwiające osiągniecie 

założonych celów. 

3. Opracowano indywidualny plan opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w pierwszej dobie 

po zawale mięśnia sercowego STEMI. Plan opieki cechuje holistyczne podejście do 

pacjenta, uwzględniając aspekty bio-psychospołeczne. 

4. Podjęte działania pielęgniarskie zostały ocenione pod kątem ich skuteczności i 

zasadności. 

5. Opracowano wskazówki do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych. 
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WSTĘP 

 

 Nadciśnienie tętnicze (HA)  jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych. Częstość 

jej występowania ocenia się na około 30% populacji ogólnej, z wyraźną tendencją wzrostową 

częstości występowania wraz z wiekiem.  Nadciśnienie tętnicze należy do grupy chorób 

cywilizacyjnych. Liczba osób cierpiących na tę chorobę jest bardzo duża, widoczna 

najbardziej w krajach rozwiniętych. Stwierdza się ją u 60-70% osób w wieku podeszłym [1]. 

 Choroba ta jest ściśle związana z procesem starzenia się. Częstość nadciśnienia 

tętniczego rośnie wraz z wiekiem i dotyka  70% osób powyżej siedemdziesiątego roku życia. 

U  2/3 chorych w wieku starszym stwierdzone jest izolowane nadciśnienie skurczowe [2]. 

 Około 30% chorych w starszym wieku dotyka nadciśnienie skurczowo-rozkurczowe. 

Przeprowadzone w Polsce badania przez NATPOL III wykazały, że HA dotyczy aż 30% 

osób, w  populacji powyżej 65. roku życia sięga aż 59%. Szacuje się, że ryzyko rozwoju 

nadciśnienia tętniczego w okresie obejmującym całe życie sięga aż około 90%.  Do rozwoju 

nadciśnienia tętniczego predysponują zmiany zachodzące w  układzie sercowo – 

naczyniowym w postaci odkładania się złogów w ścianach naczyń, tworzenie się blaszek 

miażdżycowych w naczyniach, zanik elastyny,  a także spadek kolagenu i upośledzenie 

produkcji substancji rozszerzających.  Jej rozwój możemy dostrzec także u osób 

spożywających dużą ilość sodu, alkoholu, tłuszczów nasyconych. Rozwój HA widoczny jest 

także u populacji palącej tytoń, mającej cukrzycę, a także z  brakiem aktywności fizycznej. 
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Dyslipidemia, leczenie hormonami, takimi jak estrogeny i androgeny,  obok czynników 

psychologicznych uwzględniając stres, problemy rodzinne, a także osobowość typu A 

również warunkują rozwój nadciśnienia tętniczego [3,4]. 

 

RODZAJE NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO 

 

 Rozróżniamy kilka rodzajów nadciśnienia tętniczego. Pierwsze z nich jest to 

nadciśnienie idiopatyczne, czyli nadciśnienie tętnicze powstałe pierwotnie. Rodzaj 

nadciśnienia tętniczego, którego nie wywołała żadna choroba. Istnieje także postać wtórna, 

która powstała na skutek określonych jednostek chorobowych. Należą do nich choroby 

nadnerczy, zaburzenia funkcji  tarczycy, obstrukcyjny bezdech senny, ciąża, przeszczep nerki, 

NLPZ, doustne leki antykoncepcyjne, glikokortykoidy, cyklosporyna, niedokrwistość, 

przetoki tętniczo-żylne, zespół Cushinga,  guz chromochłonny, porfiria, zatrucie ołowiem, 

wzmożone ciśnienie śródczaszkowe, tetraplegia, zabiegi chirurgiczne, zespół Guallina-

Barrégo, guz wywodzący się z ponadnerczowych ciałek chromochłonnych (paraganglioma) 

oraz leki i środki chemiczne: tyramina w połączeniu z inhibitorami MAO, 

sympatykomimetyki, mineralokortykoidy [5]. 

 

ZMIANY W UKŁADZIE SERCOWO-NACZYNIOWYM ZWIĄZANE Z WIEKIEM  

 

 Przemiany mające miejsce w układzie sercowo-naczyniowym wraz ze starzeniem się  

dotyczą naczyń tętniczych. Wytworem tych procesów jest zmiana profilu dobowego ciśnienia 

tętniczego tocząca się w czasie  starzenia. Do jednych  z pierwszych i najważniejszych zmian  

mających miejsce  w łożysku naczyniowym, przyczyniających się do rozbudowy 

izolowanego nadciśnienia skurczowego, należą: wzrost sztywności dużych tętnic 

systemowych, zmniejszona podatność i rozszerzalność aorty podczas skurczu lewej komory               

i rychły powrót fali odbitej, zwiększający amplitudę ciśnienia skurczowego w aorcie. Zmiany 

te dotykają całego łożyska naczyniowego, największy nacisk wywierają w tętnicach 

elastycznych, najmniejszy w tętnicach mięśniowych. Głównie odmienność ta narzucana jest 

różnicą struktury: wyższość w błonie środkowej aorty i dużych tętnic systemowych bez 

komórkowej tkanki łącznej z dużą zawartością włókienkowych białek strukturalnych, tak jak 

kolagen, czy elastyna. Rozwój odmienności strukturalnych jest różnicą reakcji tętnic 

elastycznych i mięśniowych na naprężenie prostopadle na ścianę naczynia od strony 
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strumienia płynącej krwi. Aorta i inne tętnice w populacji młodszej zwiększają swoje światło 

o około 10% wraz ze skurczem serca [6,7].  

  

PRZYCZYNY NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO 

 

 Wyższa wartość ciśnienia tętniczego  stanowi  ryzyko rozwoju chorób sercowo-

naczyniowych, jak również śmiertelności. Nadciśnienie tętnicze przyjmuje czołową 

przyczynę zgonów kobiet i mężczyzn w krajach wysokorozwiniętych. Pierwotne nadciśnienie 

tętnicze, czyli samoistne stanowi 90-95% pośród  rozpoznań. Pobudką są aberracje 

mechanizmów, które kontrolują ciśnienie. Nadciśnienie tętnicze pierwotne posiada bardzo 

złożoną etiopatogenezę. Po wyeliminowaniu nadciśnienia wtórnego można zdiagnozować 

nadciśnienie samoistne [8].  

Kłębuszkowe i/lub śródmiąższowe zapalenie nerek oraz ich niewydolność, 

hiperaldesteronizm pierwotny, zespół Cushinga, koarktacja aorty należą do przyczyn 

nadciśnienia wtórnego, które objawia się u 5% przypadków w przebiegu innych chorób. 

Aberracje endokrynologiczne, takie jak: akromegalia, niedoczynność, nadczynność tarczycy, 

pierwotna nadczynność nadnerczy,  guz chromochłonny, nadczynność gruczołów 

przytarczycznych są bodźcem do wystąpienia nadciśnienia wtórnego. Duży odsetek 

przypadków nadciśnienia spowodowany jest wzmożoną sztywnością ścian dużych tętnic, 

przyjmowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych, steroidów nadnerczowych, 

doustnych środków antykoncepcyjnych bądź  zespołem obturacyjnego bezdechu sennego, 

nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym. Do mechanizmów powstawania nadciśnienia 

pierwotnego wyszczególnić  możemy czynniki patogenetyczne, takie jak:  

a) czynniki genetyczne:  według badań naukowych czynniki genetyczne mają wpływ na 

patogenezę nadciśnienia tętniczego, warunkując mniej więcej 30% zmienności 

ciśnienia tętniczego ludu. Według badań  45-85% osobników  wraz z jednym rodzicem 

choruje na nadciśnienie tętnicze.  

b) czynniki środowiskowe: zaliczamy do nich używki, takie jak papierosy, czy  alkohol. 

Niedobory pierwiastków, takich jak potas, magnez, czy wapń, siedzący tryb życia-

niska  aktywność fizyczna, zbyt duża konsumpcja soli kuchennej, stres, otyłość, 

poziom wykształcenia i status socjalny, zmiana miejsca zamieszkania, balast 

zawodowy, 

a) czynniki regulacyjne: złożone hormonalnie i nerwowo regulacje podlegają 

mechanizmom patogenetycznym nadciśnienia tętniczego. Podwyższają pojemność 



Pielęgnowanie pacjenta w wieku starszym z towarzyszącym nadciśnieniem tętniczym 

 

192 

 

minutową serca lub naczyniowy opór obwodowy bądź oba te elementy. Istnieją dwie 

grupy, które regulują ciśnienie tętnicze. Struktury występujące w ośrodkowym 

układzie nerwowym, baroreceptory, chemoreceptory, a także substancje, które zostają 

uwalnianie ze śródbłonka, a cechą łączącą je jest szybka reakcja, reprezentują 

pierwszą grupę. Kolejną jest mechanizm, który odpowiedzialny jest za uzyskanie 

stałej objętości krwi krążącej, wydzielanie jonów sodu, jednocześnie długotrwale 

regulując ciśnienie. Substancje wytwarzane przez komórki śródbłonka, takie jak: 

presyjne i hipotensyjne, peptydy natriuretyczne oraz dwa układy: współczulny i RAA 

(renina-angiotensyna-aldosteron) są jednymi z czołowych wśród układów 

zajmujących się regulowaniem [8,9].  

 

SKUTKI NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO  

 

 Nieskuteczne leczenie u osób leczonych bądź jego brak występuje u połowy chorych, 

tak jak bezobjawowy przebieg, którego pierwsze symptomy nie są charakterystyczne. Wśród 

powikłań narządowych w przebiegu  nadciśnienia tętniczego w stanach nagłych wyróżniamy:  

• OZW (Ostry Zespół Wieńcowy) objawiający się uciskowym bólem w klatce piersiowej, 

uczuciem ciężkości, dyskomfortem, który może promieniować do lewego i prawego 

barku, ramion i okolicy znajdującej się między łopatkami lub nadbrzuszem  

• Ostra niewydolność serca, uczucie duszności, mniejsza tolerancja na wysiłek,  pienista 

plwocina pojawiająca się przy odksztuszaniu, obniżona wartość wysycenia krwi tlenem, 

przyspieszony oddech 

• Udar mózgu obecne zaburzenia mowy i widzenia – jednostronne, zmniejszenie siły 

mięśniowej,  wystąpienie asymetrii twarzy i objawu Babińskiego.  

• Krwawienie śródczaszkowe objawia się nagłym i silnym bólem głowy, zaburzeniami 

widzenia (widzenie podwójne lub niedowidzenie)  i mowy (dysfazją i afazją), 

niedowładem połowicznym i osłabieniem siły mięśniowej po jednej stronie, objawem 

Babińskiego, asymetrią źrenic[11,12]. 

Wraz z rozrostem zaawansowania choroby wyróżnić możemy następujące powikłania: 

• Rozwarstwianie się aorty 

• Upośledzenie czynności nerek z późniejszą niewydolnością 

• Nadmierny wzrost mięśnia lewej komory serca 

• Intensywniejszy wzrost zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych i kończyn 

dolnych oraz  nerkowych  
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• Bezsenność 

• Zmęczenie 

• Zmiany w naczyniach siatkówki oka  

• Tętniaka aorty  

• Bóle głowy  

• Pobudzenie [10]. 

 

ZAŁOŻENIA I CELE PRACY 

 

 Nadciśnienie tętnicze to powszechna choroba dotykająca pacjentów w wieku 

starszym, której leczenie przynosi skuteczność nawet po ukończeniu 80. roku życia. Choroba 

ta jest ściśle związana z procesem starzenia się. Do rozwoju nadciśnienia tętniczego 

predysponują zmiany inwolucyjne, zachodzące w  układzie sercowo – naczyniowym. Są to 

zmiany w postaci odkładania się złogów w ścianach naczyń, tworzenie się blaszek 

miażdżycowych w naczyniach, zanik elastyny,  a także spadek kolagenu i upośledzenie 

produkcji substancji rozszerzających.  

Celem pracy było:  

• Zdiagnozowanie problemów pielęgnacyjnych w sferze bio-psycho-społecznej  pacjenta                     

w wieku starszym z towarzyszącym nadciśnieniem tętniczym  

• Określenie  planu opieki nad pacjentką przyjętą na Oddział Chorób Wewnętrznych 

Szpitala Wojewódzkiego w Łomży 

• Analiza i ocena działań podjętych wobec pacjentki w wieku starszym z nadciśnieniem 

tętniczym i jej rodziny 

 

MATERIAŁ I METODA BADAŃ 

 

Badaniami została objęta kobieta lat 72, cierpiąca na: 

• ICD10: I.61.0 - Krwotok mózgowy do półkul  

• I.10 - Nadciśnienie tętnicze pierwotne  

• E.14.4 - Cukrzycę nieokreśloną  

• F.01.9 - Otępienie naczyniowe (bliżej nieokreślone) 

  Pacjentka przyjęta została na Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala 

Wojewódzkiego w Łomży, dnia 02.03.2022 roku o godzinie 16:00 jako osoba leżąca, z 

powodu osłabienia siły mięśniowej kończyn prawych, zaburzeń mowy. 
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W pracy posłużono się metodą indywidualnego przypadku. Zastosowano: 

• Badanie dokumentacji medycznej, wywiad pielęgniarski, pomiary i obserwację. Na 

ich podstawie  opracowano indywidualny plan opieki pielęgniarskiej, zawierający 

problemy pielęgnacyjne, ich realizację i ocenę.  

 

WYNIKI 

 

Opis przypadku  

 Pacjentka P.J. lat 72, przyjęta dnia 02.03.2022 roku o godzinie 16:00   na Oddział 

Chorób Wewnętrznych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży jako osoba leżąca, z powodu 

osłabienia siły mięśniowej kończyn prawych, zaburzeń mowy. Objawy wystąpiły nagle, w 

godzinach porannych, między godzinami 7-10.  Zdrowa widziana była o 7 rano. Leczona z 

powodu HA, cukrzycy, otępienia. Kobieta wymaga pomocy osób trzecich, warunki 

mieszkaniowe dobre. Chora mieszka w domu jednorodzinnym z 4 pokojami. Wdowa, 

utrzymująca się z emerytury. Mieszka z rodziną -  synem i synową.  

Rozpoznanie lekarskie wskazuje na: 

• ICD10: I.61.0 - Krwotok mózgowy do półkul  

• I.10 - Nadciśnienie tętnicze pierwotne  

• E.14.4 - Cukrzycę nieokreśloną  

• F.01.9 - Otępienie naczyniowe (bliżej nieokreślone)  

    Pacjentka jest przytomna, stwierdzono paraplegię połowiczą, afazję, pacjentka 

grymasem twarzy reaguje na ból. 

W dniu obserwacji  

 Pacjentka przytomna, kontakt słowny niemożliwy do nawiązania, 9/15 punktów w 

skali Glasgow. Orientacja allopsychiczna i autopsychiczna zaburzona. Napęd motoryczny 

spowalniały. Potrzeby fizjologiczne załatwia do pampersa, zacewnikowana cewnikiem 

Foley’a, w  rozmiarze 16Ch.  Oznak zakażenia nie zaobserwowano. Mocz spływa do worka, 

czysty  bez oznak patologicznych. Skóra czysta, bez zmian. Pacjentka wychudzona, obecne 

zaburzenia połykania, z tego powodu założony został zgłębnik nosowo-żołądkowy, przez 

który jest dopajana i karmiona. Zastosowano dietę cukrzycową w formie zmiksowanej. Cech 

zalegania nie zauważono. Okresowo wymaga odśluzowania niewielkiej wydzieliny/śliny z 

jamy ustnej i górnych dróg oddechowych. Pacjentka ma duszność spoczynkową,  saturacja 

wynosi 85% z tendencją spadkową. Wymaga tlenoterapii. Podłączono tlen o przepływie  6l na 

minutę. Wkłucie obwodowe  obecne, założone do żyły łokciowej na kończynie górnej lewej.  
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Drożne bez oznak zakażenia 0/4  punkty w skali Baxtera.  Ból oceniono na 0/5 w skali NVPS. 

Zamonitorowana. Pacjentka jest całkowicie zależna od personelu, wymaga kompleksowej 

opieki pielęgniarskiej. III kategoria opieki. Na oddział przywieziona  przez ZRM.  

Parametry w dniu obserwacji : 

SpO2– 85% 

HR: 110/min. 

RR: 260/110mm Hg 

Tempertura: 39,5℃ 

Waga: 45 kg 

Wzrost: 165 cm  

BMI:15,43 

  

PLAN INDYWIDUALNEJ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ  

 

1. Diagnoza: Duszność 

Cel: Zmniejszenie nasilenia  duszności 

Interwencje: 

• Ułożenie  w pozycji  semi-Flowera po konsultacji z lekarzem bądź  pomoc w przyjęciu 

właściwej pozycji poprawiającej efektywność oddychania, 

• Zadbanie o mikroklimat  na sali wilgotność 50-70%, temperatura 18-20°C, 

• Ćwiczenia oddechowe, 

• Prowadzenie okresowej tlenoterapii, 

• Przygotowanie źródła tlenu, 

• Sprawdzenie zaworu tlenu z centralnej tlenowni, 

• Podłączenie drenu z reduktorem, 

• Sprawdzenie poziomu wody destylowanej w nawilżaczu tlenu, 

• Oznaczenie rozpoczęcia podawania tlenu (data, godzina), 

• Poinformowanie chorego o celi i istocie zabiegu, 

• Oczyszczenie jamy ustnej,  

• Założenie  maski tlenowej i doraźne podanie choremu tlenu,   

• Ustawienie przepływu tlenu 6 l na minutę, w zależności od wymaganej procentowości 

tlenu, 

• Kontrola liczby oddechów co 15 minut i dokumentowanie, 

• Założenie rurki ustno-gardłowej, 
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• Monitorowanie SpO2  i jego dokumentacja, 

• Towarzyszenie pacjentowi oraz okazanie wsparcia w czasie nasilenia duszności, 

• Przygotowanie respiratora w sali pacjenta, 

• Obserwacja pacjenta w kierunku nadmiernego natlenienia (ból za mostkiem, zmiana 

charakteru oddechu), 

Ocena: Duszność zmniejszyła się, saturacja uległa podwyższeniu do 96% na przepływie tlenu 

8l/ min. 

 

2. Diagnoza: Wysokie ciśnienie tętnicze krwi 260/110 mmHg. Możliwość powstania 

powikłań ze strony układu krążenia spowodowane wysokimi wartościami ciśnienia 

Cel: Obniżenie wartości ciśnienia tętniczego, niedopuszczenie do powikłań 

Interwencje: 

• Podłączenie do kardiomonitora i pomiar podstawowych parametrów życiowych 

(ciśnienie tętnicze, tętno, zabarwienie powłok skórnych), dokumentacja pomiarów 

• Stworzenie odpowiedniego mikroklimatu w sali temperatury 20°C i wilgotności około 

70% 

• Wnikliwa obserwacja i dokumentowanie parametrów i stanu pacjentki 

• Podaż leków obniżających ciśnienie tętnicze zgodnie z Indywidualna Kartą Zleceń 

Lekarskich 

Ocena: Po podaniu leków obniżających ciśnienie tętnicze, wartość obniżyła się do 180/90mm 

Hg, pacjentka wymaga dalszej obserwacji  

 

3. Diagnoza: Dyskomfort spowodowany wysoką gorączką 39, 5°C 

Cel: Obniżenie temperatury ciała, poprawa komfortu 

Interwencje: 

• Pomiar temperatury ciała, ciśnienia tętniczego,  tętna - monitorowanie i 

dokumentowanie 

• Zastosowanie odkładów (wysychające, chłodzące na czoło i klatkę piersiową, worek z 

lodem, kąpiel chłodząca) 

• Zastosowanie lekkiego okrycia pacjentki 

• Higiena ciała i jamy ustnej (toaleta), nawilżanie ust 

• Podaż płynów najlepiej chłodnych 

• Osuszanie ciała 

• Zmiana bielizny pościelowej i osobistej według potrzeb 



Pielęgnowanie pacjenta w wieku starszym z towarzyszącym nadciśnieniem tętniczym 

 

197 

 

• Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu sali wilgotność 50-70%, temperatura 18-

20°C 

• Podawanie leków według Indywidualnej Karty Zleceń Lekarskich 

Ocena: Temperatura ciała obniżyła się  do  37°C, należy dalej monitorować, aby szybko 

zidentyfikować ewentualny kolejny wzrost temperatury ciała, komfort pacjentki poprawił się  

 

4. Diagnoza: Ryzyko wystąpienia hipoglikemii  i hiperglikemii 

Cel: Niedopuszczenie do wystąpienia  hipoglikemii i hiperglikemii 

Interwencje: 

• Systematyczna  kontrola poziomu cukru we krwi 

• Poinformowanie  pacjentki o prawidłowych wartościach glukozy we krwi 

• Stosowanie diety cukrzycowej  

• Poinformowanie o możliwościach pojawienia się hipoglikemii lub hiperglikemii 

• Edukacja rodziny dotycząca hipoglikemii i hiperglikemii 

• Podawanie insuliny według Indywidualnej Karty Zleceń Lekarskich 

Ocena: Hiperglikemia i hipoglikemia nie wystąpiła, poziom cukru należy stale monitorować 

 

5. Diagnoza: Brak możliwości przyjęcia leków doustnych i pożywienia  z powodu 

dysfagii 

Cel: Umożliwienie przyjmowania leków i pożywienia poprzez założenie zgłębnika nosowo-

żołądkowego 

Interwencje: 

• Założenie zgłębnika dożołądkowego zgodnie z przyjętymi standardami 

• Umocowanie zgłębnika przylepcem, który nie podrażnia skóry 

• Higiena jamy ustnej i kontrola błon śluzowych - oczyszczanie, nawilżanie 

pędzlowanie 

• Kontakt z dietetykiem i ustalenie odpowiedniej diety dla pacjenta 

• Przed każdorazowym użyciem zgłębnika kontrola jego położenia i sprawdzenie, czy 

nie występuje zaleganie treści pokarmowej 

• Podaż posiłków  metodą porcji z szybkością 100 ml 5-10 minut, maksymalnie 500 ml 

5-6 razy na dobę, w tym nawodnienie 

• Podczas podaży pokarmu lub leków wysokie ułożenie pacjentki w pozycji wysokiej 

siedzącej 

• Bierne ruchy żuchwy, masaż mięśni żwaczy, kontrola ślinianek przyusznych 
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Ocena: Możliwe jest podawanie leków doustnych i pożywienia, brak zalegania treści 

pokarmowej w żołądku. Zapewniona podaż odpowiedniej ilości kalorii 

 

6. Diagnoza: Ryzyko wystąpienia zakażenia układu moczowego drogą wstępującą z 

powodu założonego cewnika Foley’a do pęcherza moczowego 

Cel: Zapobieganie powstania zakażenia 

Interwencje: 

• Założenie cewnika do pęcherza moczowego zgodnie z przyjętą procedurą 

• Ograniczenie do minimum rozłączania cewnika z workiem na mocz 

• Opróżnianie worka na mocz 3 razy na dobę i notowanie w karcie bilansu płynów 

• Stosowanie worka z zastawką przeciwzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu 

• Utrzymanie worka na mocz poniżej poziomu pęcherza moczowego 

• Przełożenie drenu odprowadzającego mocz nad kończyną dolną, aby nie doszło do 

zatrzymanie odpływu moczu przez ucisk drenu 

• Prowadzenie karty monitorowania cewnika 

• Prowadzenie karty bilansu płynów 

• Dopajanie 1,5 l dziennie 

• Dokładna toaleta krocza i jego delikatne osuszanie 

• Obserwacja zabarwienia moczu i jego ocena 

Ocena: Brak cech infekcji układu moczowego, mocz klarowny, wynik badania moczu bez 

zmian 

 

7. Diagnoza: Wychudzenie, BMI 15,43 spowodowane niedożywieniem 

Cel: Zwiększenie masy ciała, wyeliminowanie przyczyny niskiej masy ciała  

Interwencje: 

• Obliczenie zapotrzebowania kalorycznego pacjentki 

• Ocena stanu metabolicznego pacjentki 

• Monitorowanie i obserwacja pacjenta podczas podawania posiłków 

• Pielęgnowanie pacjenta z założoną sonda nosowo-żołądkową wg standardu 

• Kontakt z dietetykiem i ustalenie  rodzaju i kaloryczności diety  

• Rozmowa z rodziną pacjentki i edukacja w zakresie prawidłowego odżywiania 

• Podaż posiłków zgodnie z zaleceniami dietetyka i lekarza 

• Dokumentowanie stanu pacjentki 
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• Sprawdzanie wagi pacjenta co 7 dni 

• Edukacja pacjentki i rodziny   na temat  przestrzegania diety w przebiegu cukrzycy i 

nadciśnienia tętniczego 

Ocena: Problem wymaga dalszej obserwacji 

 

8. Diagnoza: Ryzyko zakażenia  i błony śluzowej jamy ustnej i mikrourazów 

spowodowane częstym odśluzowywaniem 

Cel: Zminimalizowanie ryzyka 

Interwencje: 

• Toaleta jamy ustnej i jamy nosowej 3-5 razy na dobę 

• Natlenienie pacjenta 100% tlenem przy  saturacji poniżej 95%  

• Ewakuacja wydzieliny z górnych dróg oddechowych za  pomocą jednorazowych 

cewników do odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego 

• Natłuszczanie  okolicy  nozdrzy  co 6-8 godzin 

• Natłuszczanie czerwieni wargowej 

• Prowadzenie  obserwacji górnych dróg oddechowych 

• Udokumentowanie przeprowadzonych czynności 

Ocena: Problem do dalszej obserwacji, wydzielina nadal zalega, czynności należy powtarzać 

 

9. Diagnoza: Ryzyko wystąpienia przykurczy, odparzeń i odleżyn spowodowane 

długotrwałym unieruchomieniem, 10/20 punktów w skali Norton 

Cel: Zmniejszenie ryzyka wystąpienia przykurczy, odparzeń i odleżyn 

Interwencje pielęgniarskie: 

• Systematyczna kontrola skóry pacjentki z dokładnym uwzględnieniem skóry 

pośladków i krocza 

• Dokładna kąpiel z zastosowaniem płynów do nawilżenia skóry o pH 5,5 i delikatne 

osuszanie miękkim ręcznikiem 

• Pielęgnacja skóry poprzez  natłuszczanie, nacieranie, stosowanie maści w miejscach 

szczególnie narażonych (środkami dla skóry narażonej na  podrażnienia) 

• Stworzenie odpowiedniego mikroklimatu w sali temperatury 20°C i wilgotności około 

70% 

• Wymiana pampersa po każdorazowym oddaniu stolca (pacjentka zacewnikowana) 

• Codzienna ocena ryzyka powstania odleżyn według skali Norton 

• Zastosowanie udogodnień w postaci wałków, materaca przeciwodleżynowego 
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• Oddzielenie od siebie partii skóry bezpośrednio do siebie przyległych 

• Niwelowanie zgnieceń  bielizny osobistej i pościelowej 

• Dokładne osuszanie skóry 

• Systematyczna zmiana pozycji co dwie godziny 

• Współpraca z fizjoterapeutą (ćwiczenia bierne) 

Ocena: Brak przykurczy, odleżyn i oparzeń. Czynności należy kontynuować 

 

10. Diagnoza: Ryzyko zakażenia wkłucia obwodowego założonego do żyły łokciowej na 

kończynie górnej lewej 

Cel: Niedopuszczenie do zakażenia 

Interwencje: 

• Przestrzeganie zasad  aseptyki i antyseptyki 

• Zmiana kaniuli co 72h 

• Założenie kaniuli zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki 

• oględziny miejsca wkłucia, dezynfekcja skóry, założenie stazy, założenie kaniuli 

• Przepłukiwanie solą fizjologiczna przed podaniem i po podaniu leku w celu 

utrzymania drożności 

• Obserwacja kaniuli pod kątem wystąpienia stanu zapalnego, ocena według skali 

Baxtera (0-4 punkty) 

• Stała obserwacja miejsca wkłucia  

Ocena: Brak oznak zakażenia, 0 na 4  punkty w skali Baxtera 

 

11. Diagnoza: Dyskomfort pacjenta  spowodowany brakiem wydolności  w zakresie 

samoobsługi związany  z ciężkim stanem  

Cel: Poprawa wydolności,  eliminacja dyskomfortu 

Interwencje: 

• Toaleta całego ciała 

• Zmiana bielizny pościelowej i osobistej 

• Kontrola wydalania fizjologicznego 

• Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 

• Przebieranie i karmienie chorej 

• Ćwiczenia bierne, zmiana pozycji pacjentki i stosowanie udogodnień w postaci 

wałków  i materaca przeciwodleżynowego 
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• Oddzielenie od siebie partii skóry bezpośrednio do siebie przyległych 

• Niwelowanie zgnieceń  bielizny osobistej i pościelowej, kabli od monitora 

• Rozmowa i tłumaczenie, informowanie chorej o  czynnościach  jakie zostają 

wykonywane 

Ocena: Dyskomfort zmniejszył się, poprawa wydolności widoczna. Czynności należy 

powtarzać, problem obserwować 

 

12. Diagnoza: Brak komunikacji werbalnej i niewerbalnej  spowodowane ciężkim 

stanem pacjentki,  osiągającej 9/15  punktów w skali  Glasgow.  

Cel: Nawiązanie komunikacji z pacjentem, ułatwienie porozumiewania się 

Interwencje: 

• Informowanie pacjenta o zamierzonych czynnościach 

• Proszenie pacjenta by zamrugał  bądź ścisnął dłoń w odpowiedzi na nasze pytania 

• Głośna, wyraźna, prosta i krótka mowa 

• Zwracanie  się do chorej  po imieniu 

Ocena: Problem wymaga dalszej obserwacji i kontynuacja zaplanowanych czynności 

  

DYSKUSJA I OMÓWIENIE WYNIKÓW 

 

Nadciśnienie tętnicze (HA)  jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych. Częstość 

jej występowania ocenia się na około 30% populacji ogólnej, z wyraźną tendencją wzrostową 

częstości występowania wraz z wiekiem.  Przebiega bezobjawowo ciężko  ją zauważyć 

lekarzowi, najczęściej pacjent dowiaduje się o niej podczas badań przesiewowych.  

Jak piszą Pączek i wsp. [2] dwie trzecie osób, które w swoim życiu przeżyły już 65 lat 

choruje na nadciśnienie. Dziewięćdziesiąt procent osób, które w wieku 55 lat nie chorowały 

na nadciśnienie zrobią to tuż przed ukończeniem osiemdziesiątego roku życia. Pacjentka, 

która objęta została obserwacją, dla której opracowany został indywidualny plan opieki 

pielęgniarskiej doświadczyła wieku 72 lat i według badań lekarskich cierpiała na I.10 - 

Nadciśnienie tętnicze pierwotne, będąc jednocześnie potwierdzeniem wyżej wymienionych 

słów Pączek i wsp. [2].  

  Pączek. L. i wsp. [5]  ukazuje, że wyróżnić możemy dwie postacie choroby: postać 

pierwotną, inaczej idiopatyczną – taką, którą nie wywołała żadna choroba oraz wtórną - 

wywołaną przez inne czynniki chorobowe.  Pacjentka przyjęta na Oddział Chorób 



Pielęgnowanie pacjenta w wieku starszym z towarzyszącym nadciśnieniem tętniczym 

 

202 

 

Wewnętrznych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży według opinii lekarskiej  cierpiała na HA 

wstępujące pierwotnie.  

Według Klimaszewskiej i wsp. [8], wartość  ciśnienia tętniczego rozkurczowego 

większe bądź równe 180 mmHg, a skurczowego większego bądź równego 110 mmHg 

skłania do rozpoznania nadciśnienia tętniczego 3 stopnia – z dokumentacji medycznej oraz 

wykonanych pomiarów wynika,  ze chora cierpi na nadciśnienie tętnicze 3 stopnia, wartość 

ciśnienia w dniu obserwacji to: 260/110 mmHg.  

Kaplan i Victor [13] opisują w swojej pracy, że do stanów nagłych w nadciśnieniu 

tętniczym należą: choroby mózgowo-naczyniowe, stany kardiologiczne,choroby nerek, 

nadmiar krążących katecholamin, stany położnicze, stany związane z leczeniem 

chirurgicznym. Ponikowski (14) przy udziale Stowarzyszenia Niewydolności Serca (HFA) 

ESC opisali w swojej pracy, że pacjenci  z obrzękiem płuc w przebiegu wysokich wartości 

ciśnienia mają zachowaną funkcję skurczową lewej komory, a przyczyną ostrej 

niewydolności serca jest zaburzona funkcja rozkurczowa i znaczny wzrost ciśnienia 

końcowo rozkurczowego w lewej komorze w wyniku występowania czynników 

powodujących wzrost ciśnienia tętniczego (retencja płynów, tachykardia, napad migotania 

przedsionków).  

   Wiele źródeł donosi, w tym  Sakiewicz i wsp. [16], że rozwój HA widoczny jest 

także u populacji zmagającej się z cukrzycą - którą posiadała pacjentka objęta badaniem                     

w powyższej pracy. Jednocześnie, będąc w grupie ryzyka jego rozwoju obok cukrzycy, 

autorka opisuje także rozwój nadciśnienia w przypadku osób narażonych na czynniki 

psychologiczne,  uwzględniając przy tym stres - z wywiadu przeprowadzonego z rodziną 

wynika, że chora jest wdową, straciła męża,  co może świadczyć o podwyższonym 

poziomie narażenia na czynniki stresowe.  

 

WNIOSKI 

 

1. U starszego pacjenta z nadciśnieniem tętniczym  wyszczególnionych zostało 12 

problemów pielęgnacyjnych:  

• Duszność  

• Wysokie ciśnienie tętnicze krwi 260/110 mmHg. Możliwość powstania powikłań ze 

strony układu krążenia spowodowane wysokimi wartościami ciśnienia 

• Dyskomfort spowodowany gorączką wysoką 39,5 °C 

• Ryzyko wystąpienia hipoglikemii  i hiperglikemii 
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• Brak możliwości przyjęcia leków doustnych i pożywienia  z powodu dysfagii, uczucie 

zatrzymania pokarmu podczas przechodzenia przez przełyk 

• Ryzyko wystąpienia zakażenia układu moczowego drogą wstępującą z powodu 

założonego cewnika Foley’a do pęcherza moczowego 

• Wychudzenie, BMI 15,43 spowodowane dysfagią 

• Ryzyko zakażenia  błony śluzowej jamy ustnej i mikrourazów spowodowane częstym 

odśluzowywaniem 

• Ryzyko wystąpienia  przykruczy, odparzeń i  odleżyn spowodowane długotrwałym 

unieruchomieniem, 10/20 punktów w skali  Northon 

• Ryzyko zakażenia wkłucia obwodowego założonego do żyły łokciowej na kończynie 

górnej lewej 

• Dyskomfort pacjenta  spowodowany brakiem wydolności  w zakresie samoobsługi 

związany  z ciężkim stanem 

2. Na podstawie  sformułowanych problemów pielęgnacyjnych zaplanowano, zrealizowano 

i oceniono działania. 
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WSTĘP 

 

Cyfrowanie dokumentacji medycznej niewątpliwie zmienia sposób podejścia do 

pacjenta, jego leczenia, a także przeprowadzania badań klinicznych. Szeroko 

rozpowszechniona dokumentacja elektroniczna w systemach opieki zdrowotnej dostarcza 

ogromnych ilości danych i wpływa na zastosowanie nowych algorytmów badawczych 

należących do dziedziny nauki o danych (ang. data science). Istnieje szereg doniesień 

naukowych, w których analizowanie danych pacjentów i szukanie algorytmów wpłynęło na 

poprawę: opieki nad pacjentem oraz jakości życia, rokowań, a także zwiększyło długość 

przeżycia [1,2,3].  

Wśród pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej terapii tradycyjne 

metody diagnostyki, leczenia, czy przeprowadzania badań - pojedynczych leków lub 

biomarkerów mogą być niewystarczające, ze względu na nagły stan zagrożenia życia, różny 

genotyp, złożoność dolegliwości chorego oraz choroby współistniejące. Dane                                        

z elektronicznych kart pacjentów, analizatorów, maszyn medycznych, monitorów, pomp, 

wentylatorów zbierane są nieustannie, dlatego są cennym materiałem do analiz 

wielkoskalowych i rozwoju diagnostyki molekularnej, czy tzw. badań „omicznych”.  

Niniejsza praca ma na celu przedstawienie definicji i rozwiązań związanych                         

z zastosowaniem analiz wielkoskalowych (ang. big data), algorytmów oraz ich 

przykładowych zastosowań, jak również zaprezentowanie nowych perspektyw analiz 

wielkoskalowych w opiece medycznej. 

 

BIG DATA 

 

Analizy wielkoskalowe charakteryzują 4 główne zmienne: objętość, prędkość, 

różnorodność, a także wiarygodność [4]. Objętość dotyczy ogromnej ilości danych, które są 
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przetwarzane, czas przetwarzania danych jest równie istotny jak ich wiarygodność, określana 

przy pomocy dokładności, czułości, swoistości oraz przede wszystkim powtarzalności                        

i odtwarzalności. W analizach big data mogą być przetwarzane różne typy danych, tj. pliki 

tekstowe, video, zdjęcia, logi, czy korespondencja elektroniczna, np. e-maile [5].    

  W zależności od złożoności analizowanych problemów wyróżnia się analizę płytką, 

gdy mamy do czynienia z kilkoma zmiennymi, ale dużą liczbą pacjentów, aż do analizy 

głębokiej, gdy pacjentów jest niewielu, natomiast analizowanych zmiennych są miliardy, np. 

jak to ma miejsce w sekwencjonowaniu DNA. 

 

DATA SCIENCE 

 

Nauka o danych stanowi zbiór podstawowych praw, które wspierają badaczy                          

w wydobywaniu informacji i przetwarzaniu danych; eksploracja danych (ang. data mining) 

odbywa się w oparciu o algorytmy uczenia maszynowego (ang. machine learning), uczenie 

może być nadzorowane (ang. supervised learning) lub nienadzorowane  (ang. unsupervised 

learning). Uczenie maszynowe jest dziedziną sztucznej inteligencji (ang. artificial 

intelligence) i polega na implementacji algorytmów, dzięki którym komputer jest w stanie 

uczyć się i poprawiać swoją wiedzę poprzez doświadczenie [6]. 

 Zasadnicza różnica pomiędzy uczeniem nadzorowanym i nienadzorowanym polega 

na tym, że w przypadku uczenia z nauczycielem znane są wyniki, a badane są zależności 

pomiędzy zmiennymi, natomiast w uczeniu bez nauczyciela wykrywane są wzory według, 

których dane są grupowane, a wyniki nie są znane [7].  

Inne ważne zagadnienia, definicje i problemy związane z nauką o danych 

przedstawiono w Tabeli 1 [8].  

Natomiast, przykłady algorytmów wykorzystywanych w uczeniu maszynowym 

przedstawiono w Tabeli 2 [8].  

Na Rycinie 1 zaprezentowano procentowy udział algorytmów wykorzystywanych do 

analiz danych w opiece medycznej [9]. 
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Tabela 1. Pojęcia związane z data science, opracowanie własne wg [8] 

Pojęcie 

 

Wyjaśnienie 

ekspertyza 

dziedziny 

To proces zrozumienia realnych problemów w danej dziedzinie np. nagłe stany zagrożenia życia, który określa ramy oraz 

tworzy kontekst zastosowania nauki o danych i dostarcza odpowiednich rozwiązań. 

cechy To elementy danych, niezależne zmienne, wykorzystywane do trenowania modelu. Cechami mogą być proste 

transformacje surowych danych np. ciśnienie krwi w ciągu 24 h lub złożone przekształcenia przeprowadzane np. przez 

sieci neuronowe. 

rezultaty Elementy danych, zwane również zmiennymi zależnymi, reprezentują cel uczenia w modelu uczenia nadzorowanego. 

Wyniki mogą być kategoryczne (np. tak/nie) lub ciągłe (np. długość pobytu w szpitalu). Kategoryczne wyniki binarne są 

najczęściej spotykane w medycynie (np. przeżył 28 dni). Wyniki binarne są zwykle przedstawiane jako logika boolowska 

(tj. prawda/fałsz lub 1/0), ale można je również przedstawić za pomocą logiki rozmytej (tj. zakres prawdopodobieństw lub 

stopni swobody, między 0 a 1). 

trenowanie 

modelu 

Proces, w ramach którego algorytmy uczenia maszynowego opracowują model danych poprzez uczenie się relacji między 

cechami oraz w uczeniu nadzorowanym, między cechami a wynikami. Proces ten nazywany jest również wyprowadzeniem 

modelu lub dopasowaniem danych. 

Walidacja 

modelu 

Proces mierzenia, jak dobrze model pasuje do nowych, niezależnych danych. Na przykład ocenianie wydajności 

nadzorowanego modelu w przewidywaniu wyniku w zbiorze nowych danych. To podejście jest nazywane również 

testowaniem modelowym. 

model 

predykcyjny 

Model wyszkolony do przewidywania prawdopodobieństwa wystąpienia stanu, zdarzenia lub reakcji. Amerykańska 

Agencja ds. Leków i Żywności (FDA, U.S. Food and Drug Administration), uważa strategie predykcyjne za 

ukierunkowane na zidentyfikowanie grup pacjentów z większym prawdopodobieństwem reakcji na interwencję. 

model 

prognostyczny 

Model specjalnie przeszkolony do przewidywania prawdopodobieństwa wystąpienia punktu końcowego lub wyniku 

związanego z konkretnym stanem np. śmiertelność. Celem jest oszacowanie prognozy na podstawie zestawu 

podstawowych cech, niezależnie od tego, jaka cecha ostatecznie doprowadzi do wyniku. 

nadmierne 

dopasowanie 

Zjawisko, które występuje, gdy algorytm uczy się na podstawie małej liczby nietypowych cech w danych treningowych, 

zwykle określanych jako hałas. Dane z szumem to informacje, które występują losowo w modelu treningowym, ale nie 

reprezentują możliwej do uogólnienia prawdy (zwykle określanej jako sygnał), która wyjaśnia zależności między cechami a 

wynikami. Nadmierne dopasowanie generalnie prowadzi do zubożenia wydajność modelu w niezależnym zbiorze danych 

walidacyjnych. 
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przechowywanie 

danych 

Proces integrowania danych z różnych źródeł, analizy ich struktury, uwierzytelniania i opatrzenie ich etykietami, aby 

zapewnić jakość i czytelność zbioru, wartość dodaną oraz ułatwić jego wielokrotne wykorzystanie. 

dane 

ustrukturyzowane 

Dane (zwykle dyskretne lub liczbowe), które można łatwo przeszukiwać, podsumowywać, sortować i liczyć. Przykłady 

obejmują parametry życiowe (np. saturacja) lub wyniki badań laboratoryjnych (np. hemoglobina). 

dane 

nieustruktuyzowane 

Dane, które nie mają jednolitej struktury, takie jak pisemna narracja, obrazy, wideo lub audio. Dane nieustrukturyzowane 

są generalnie trudniejsze do wyszukiwania, sortowania i kwantyfikowania. Przykłady obejmują notatki lekarskie, slajdy 

patologiczne czy zdjęcia radiologiczne. 
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Tabela 2. Przykłady algorytmów wykorzystywanych w uczeniu maszynowym, opracowanie własne wg [8] 

Uczenie Przykłady Charakterystyka 

 

nadzorowane regresja klasyczna 

(regresja liniowa, regresja 

logistyczna) 

Regresja liniowa określa związek pomiędzy jedną lub większą liczbą zmiennych,                              

a wynikami ciągłymi, poprzez wyznaczenie linii prostej, która zmniejsza sumę reszt. Suma 

reszt to odległość między każdą cechą w danych treningowych a linią prostą.  

Regresja logistyczna to uogólnienie modelu liniowego; służy do oszacowania 

prawdopodobieństwa wyniku binarnego. Prawdopodobieństwo oblicza się przez 

dopasowanie sigmoidalnej krzywej funkcji logistycznej do zmiennych w przedziale od 0 

do 1. 

regresja regulowana 

(Lasso, regresja grzbietowa, sieć 

elastyczna) 

Regresja regulowana jest rozszerzeniem klasycznych algorytmów regresji, gdzie narzucane 

są pewne ograniczenia, aby zmniejszyć złożoność modelu i ryzyko przetrenowania.  

drzewa decyzyjne 

(drzewa klasyfikacyjne, drzewa 

regresyjne, drzewa losowe, 

drzewa wzmocnione gradientem)  

Drzewa decyzyjne są sekwencją warunku pętli ang. if „ jeżeli  - wtedy - w innym 

wypadku”, gdzie w każdej iteracji (w każdym cyklu) dane są odseparowywane w 

podgrupy w zależności od analizowanej cechy i ich powiązania z wynikiem. 

Drzewa losowe i wzmocnione gradientem są przykładami drzew zespołowych. Modele 

zespołowe łączą wyniki wielu trenowanych modeli w celu oszacowania końcowego 

rezultatu. 

maszyny wektorów 

wsparcia/nośnych 

(liniowa, wielomianowa, radialna) 

Algorytm, który reprezentuje dane w wielowymiarowej przestrzeni, a następnie 

dopasowuje zmienne do hiperpłaszczyzny, która najlepiej oddziela dane w zależności od 

interesujących nas rezultatów. 

k-najbliższych sąsiadów K-najbliższych sąsiadów reprezentuje dane w wielowymiarowej przestrzeni zmiennych. 

Wykorzystuje lokalne informacje o obserwacjach najbardziej zbliżonych do nowego 

przykładu, aby przewidzieć jego wynik. 

naiwny klasyfikator Bayesa, sieć 

Bayesa 

Algorytmy te, wykorzystują twierdzenie Bayesa o prawdopodobieństwie warunkowym, 

czyli prawdopodobieństwie, że coś się wydarzy, ponieważ wydarzyło się już coś 

wcześniej. Ogólnie, algorytmy bayesowskie działają na zasadzie cyklicznego 

aktualizowania prawdopodobieństwa wyniku lub nowej zmiennej. 

 

 



Big data i data science w opiece medycznej 

 

 

210 

 

 

sieci neuronowe 

(sztuczne sieci neuronowe, 

głębokie sieci neuronowe) 

Sieci neuronowe zbudowane są z warstw węzłów, które wyodrębniają cechy z danych i 

wykonują kombinacje, które najlepiej reprezentują podstawową strukturę, zwykle w celu 

przewidzenia wyniku. Sieci neuronowe mogą być płytkie (np. perceptron z dwiema 

warstwami) lub głębokie (wiele warstw), które stanowią podstawę dziedziny głębokiego 

uczenia się. 

nienadzorowane algorytmy redukujące wymiary 

(analiza głównych komponentów, 

analiza dyskryminacji liniowej) 

Algorytmy, które wykorzystują rodzimą strukturę danych w celu opisania ich przy użyciu 

mniejszej ilości informacji. Główne komponenty zamieniają duży zestaw skorelowanych 

cech w mniejszą liczbę reprezentatywnych zmiennych. 

analiza klas ukrytych Analiza klas ukrytych identyfikuje to, co niewidoczne czyli podgrupy lub ukryte klasy w 

danych. Przynależność do klasy jest nieznana dla poszczególnych zmiennych, więc 

prawdopodobieństwo przypisania do klasy jest szacowane pośrednio poprzez pomiar 

wzorców w danych. 

analiza klastrów 

(k-średnich, analiza klastrów 

hierarchicznych) 

Algorytm, który wykorzystuje podział danych, aby jak najlepiej uporządkować je w 

podgrupy w oparciu o dostępne parametry i odległość od zmiennych. 
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Rycina 1. Procentowy udział algorytmów wykorzystywanych do analiz danych w opiece 

medycznej, opracowanie własne wg [9] 

 

ZASTOSOWANIE BIG DATA I DATA SCIENCE W OPIECE MEDYCZNEJ 

 

Modele predykcyjne i prognostyczne 

Modelowanie predykcyjne zostało zdefiniowane jako proces, który wykorzystuje 

dostępne dane do identyfikacji osób, które mają wysokie potrzeby medyczne i znajdują się w 

grupie wysokiego ryzyka, dla ponadprzeciętnego przyszłego wykorzystania usług 

medycznych. Dostępność dużych ilości danych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju                          

i efektywnej realizacji modelu predykcyjnego [10]. Dane te pochodzą z wcześniejszych 

zdarzeń farmaceutycznych i medycznych oraz obejmują kody diagnoz, dane demograficzne, 

historię wcześniejszych pobytów szpitalnych, wyniki laboratoryjne, badania genetyczne. Te 

zbiory informacji są analizowane, np. metodą koszykową (algorytm łac. apriori), gdy model 

wykona swoją pracę i zidentyfikuje takie jednostki, mogą zostać wdrożone odpowiednie 

procedury szpitalne i plany działania [11]. 

Modele prognostyczne opierają się na informacjach, które ogólnie odnoszą się do 

pacjenta, a nie do choroby lub zastosowanego leczenia. Przykłady ocen prognostycznych to: 
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ocena czasu przeżycia, czy progresji choroby (rokowania pacjenta w zakresie choroby – 

przypisanie pacjenta z grupy niskiego ryzyka do wysokiego ryzyka) oraz przewidywania 

niektórych następstw klinicznych w odpowiedzi na terapię lub reakcji na leczenie (np. pacjent 

lekooporny) [12]. Klasycznym modelem jest tu analiza regresji metodą Coxa i Kaplana-

Meiera. W zbiorze danych do analizy przeżycia wyróżnia się tzw. obserwacje ucięte albo 

cenzurowane, o których wiadomo, że proces przeżycia trwał dalej, jednak o jego dalszym 

czasie nie ma kolejnych danych (np. pacjenci wypisani ze szpitala) [13]. Modele 

prognostyczne mają wiele zastosowań, w tym określanie polityki zdrowotnej poprzez 

generowanie globalnych scenariuszy zdarzeń; określanie kwalifikacji pacjentów do 

zabiegu/operacji; dobór odpowiednich terapii w indywidualnym postępowaniu z pacjentem,                     

w tym wspomaganie decyzji o przerwaniu/zmianie terapii [14]. 

 

Klastry i fenotypowanie 

Klastry i fenotypowanie należą do modelu uczenia maszynowego nienadzorowanego, 

w badaniach medycznych techniki te są wykorzystywane do zidentyfikowania naturalnie 

występujących zbiorów pacjentów o podobnych cechach klinicznych, laboratoryjnych                       

i molekularnych. Takie klastry często nazywane są fenotypami lub subfenotypami [15]. 

Podtypy różnią się, np. profilami układu odpornościowego (różne wartości wykładników 

stanu zapalnego), odpowiedzią na zadane leczenie oraz rokowaniem [16]. Bardzo ważnym 

zagadnieniem w prowadzeniu tego typu badań jest poprawna stratyfikacja, która pomaga 

osiągnąć równowagę między grupami interwencyjnymi. Jednak, aby poprawnie ocenić wynik 

interwencji ze stratyfikowanych klastrów ważne jest, aby dostosować analizę pierwotną 

zarówno pod kątem warstwowości, jak i grupowania [17]. Istnieją znaczne braki                            

w raportowaniu aspektów metodologicznych wielu doniesień naukowych odnośnie 

warstwowych klastrów z randomizacją, które wymagają znacznych ulepszeń w kilku 

obszarach, w tym definicji warstw, włączenia zmiennych warstwowania na przykład na 

schematach blokowych lub w tabelach charakterystyk podstawowych, zgłaszania liczby 

klastrów właściwej dla danej warstwy oraz osób w grupach interwencyjnych (randomizowane 

kontrolowane badania kliniczne) [16]. 

 

Przetwarzanie języka naturalnego 

Duża liczba znaczących klinicznie informacji jest dokumentowana w postaci 

narracyjnej, tj. raporty diagnostyczne, opisy obrazów medycznych, notatki personelu 
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medycznego, karta wypisu pacjenta, czy notatki dotyczące przebiegu choroby. W takich 

wypadkach, zastosowanie mają technologie procesowania języka naturalnego, skupiają się 

one na wydobyciu cech z tekstu, które mogą być bezpośrednio wykorzystane do algorytmów, 

np. modelowania prognostycznego. Dwiema dominującymi metodami wykorzystywanymi                 

w języku angielskim są rekurencyjne sieci neuronowe w tym algorytm word2vec [18]. 

Word2vec to model sieci neuronowej do uczenia się skojarzeń słów z dużego zbioru tekstów. 

Po przeszkoleniu model może wykryć słowa synonimiczne lub zasugerować dodatkowe 

słowa w częściowej wypowiedzi. W algorytmie tym każde słowo ma przypisany konkretny 

wektor. Wektory są dobierane w taki sposób, aby reprezentowały semantyczne i syntaktyczne 

cechy słów, następnie dzięki podobieństwu cosinowemu, można wskazywać poziom 

podobieństwa semantycznego między słowami reprezentowanymi przez te wektory. Dzięki 

technologiom procesowania języka naturalnego można również identyfikować, np. nazwy 

grupy obiektów (encji) i powiązań między nimi [19]. 

 

Analiza danych z urządzeń monitorujących  

Wiele instytucji medycznych gromadzi i przechowuje dane monitorów fizjologicznych 

z takich maszyn, jak: elektrokardiograf, pletyzmograf, pneumograf impedancyjny, inwazyjny 

manometr tętniczy, kapnograf końcowo-wydechowy czy elektroencefalograf. Obecne badania 

skupiają się na wykorzystaniu różnych algorytmów do poprawy wydajności/jakości metod 

nieinwazyjnych, np. wyodrębnianie tylko wysokiej jakości impulsów do wykorzystania                    

w obliczeniach tętna [20]. 

 

Analiza obrazów 

Diagnostyka obrazowa odgrywa kluczową rolę w podejmowaniu decyzji na wielu 

etapach procesu opieki nad pacjentem, w tym w wykrywaniu, charakteryzowaniu, określaniu 

stopnia zaawansowania, ocenie odpowiedzi na leczenie, monitorowaniu nawrotów choroby,                

a także w kierowaniu procedurami interwencyjnymi, operacjami i radioterapią [21]. Doi i in. 

na Uniwersytecie w Chicago rozpoczęli systematyczny rozwój technik uczenia maszynowego 

i analizy obrazów medycznych w latach 80. [22]. Chan i in. opracowali komputerowy system 

wspomagania diagnozy CAD (ang. computer-aided diagnosis) do wykrywania 

mikrozwapnień na mammogramach [23] i przeprowadzili pierwsze badanie wydajności [24], 

które wykazało skuteczność CAD w poprawie wykrywalności mikrozwapnień przez 

radiologów. Pierwszy komercyjny system CAD został zatwierdzony przez Amerykańską 
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Agencję ds. Żywności i Leków, (ang. FDA, Food and Drug Administration) do stosowania 

jako druga opinia w mammografii przesiewowej w 1998 roku [25]. Obecnie trwają prace nad 

stworzeniem nowych bardziej efektywnych metod głębokiego uczenia neuronowego. Jest to 

możliwe dzięki warstwowemu nienadzorowanemu szkoleniu wstępnemu, po którym 

następuje nadzorowane dostrajanie [26], a także wykorzystanie rektyfikowanej jednostki 

liniowej [27] jako funkcji aktywacji, zamiast funkcji aktywacji typu sigmoidalnego, łączenie - 

w celu poprawy niezmienności cech i zmniejszenia wymiarowości [28], odrzucaniu cech                     

w celu zmniejszenia nadmiernego dopasowania [29] oraz zastosowaniu normalizacji 

wsadowej [30], która dodatkowo zmniejsza ryzyko wewnętrznego przesunięcia 

współzmiennej, zanikającego gradientu i nadmiernego dopasowania, a także zwiększa 

szybkość konwergencji treningu. 

 

Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii 

Farmakoterapia wymaga uważnego doboru i śledzenia stanu zdrowia pacjenta ze 

względu na możliwość występowania reakcji ubocznych, co więcej zastosowane leczenie  

może być nieefektywne i kosztochłonne. Wiele rzadkich działań niepożądanych nie zostaje 

wykrytych z powodu ograniczonej liczby osób objętych próbą w badaniu klinicznym, dlatego 

konieczne jest monitorowanie leków nawet po wprowadzeniu ich do obrotu handlowego.                      

W tym kontekście „nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii” pomaga gromadzić, 

analizować i rozpowszechniać dane o działaniu niepożądanym leku, zebrane w okresie 

przebywania pacjenta w placówce leczniczej, jak i poza nią [31]. Takie działanie może być 

dalej pomocne w wykrywaniu wzorców niekorzystnych reakcji na leki, które w innym 

przypadku nie byłyby dostępne w badaniach przesiewowych [32]. Do automatycznego 

generowania sygnałów w nadzorze nad bezpieczeństwem farmakoterapii stosowane są dwa 

podejścia – uczenie nadzorowane i nienadzorowane. Uczenie bez nadzoru analizuje 

zgłoszenia działań niepożądanych oraz bada wzorce stosowania leków. Podczas 

nadzorowanego uczenia wykorzystywane jest procesowanie języka naturalnego, analizowane 

dane pochodzą z notatek klinicznych i dzięki nim można znaleźć związek między lekami                     

a potencjalnymi działaniami niepożądanymi [33,34]. Przykładem takiej bazy jest System do 

Raportowania Zdarzeń Niepożądanych Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków, 

FAERS (ang. US Food and Drug Administration Adverse Event Reporting System) [35]. Baza 

ta oraz inne, wykorzystywane są do tzw. badań „omicznych” (np. genomika, transkryptomika, 

proteomika, metabolomika), w których analizowane są dane molekularne między innymi: 
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ekspresja genów, białek, mRNA, miRNA, czy metabolitów, w celu personalizacji diagnostyki 

oraz doboru indywidualnych metod terapeutycznych. 

 

PODSUMOWANIE 

 

Przyszłość w opiece medycznej, w której klinicyści i systemy informatyczne pracują 

ramię w ramię wydaje się być obiecująca. Duża ilość danych klinicznych, fizjologicznych                   

i „omicznych”, których człowiek nie jest w stanie sam przeanalizować, jest weryfikowana 

przez systemy obliczeniowe i przedstawiana w sposób łatwy do opanowania                                      

i interpretowania, w postaci praktycznych wyników, które zwiększają zdolność 

podejmowania decyzji profilaktycznych, diagnostycznych, czy terapeutycznych. Modele 

prognostyczne wykonują czynności obliczeniowe w oparciu o algorytmy i dane wejściowe, 

tak aby uzyskać jak najlepsze właściwości, podczas gdy klinicyści umieszczają je                              

w kontekście indywidualnego pacjenta. Dzięki współpracy naukowców z lekarzami, systemy 

są stale ulepszane w celu ograniczenia do minimum fałszywych wyników dodatnich. Wiele 

modeli już wdrożono i istnieje realna szansa, że te technologie zostaną rozpowszechnione                    

w najbliższej przyszłości. Pacjenci powierzają nam swoje cenne dane — klinicyści, 

naukowcy, specjaliści w opiece medycznej — mają obowiązek wykorzystać je w jak 

najlepszy możliwy sposób. 
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WPROWADZENIE 

 

Ogromny postęp genetyki i biologii molekularnej pozwolił na opanowanie technik 

inżynierii genetycznej, a także doprowadził do powstania organizmów GMO (Genetically 

Modified Organisms, organizmy zmodyfikowane genetycznie). Żywność genetycznie 

modyfikowana wciąż budzi wiele kontrowersji i wątpliwości. Mimo iż od dłuższego czasu 

istnieje na rynku spożywczym, to nadal ma swoich zwolenników, jak i przeciwników. Część 

społeczeństwa jest negatywnie nastawiona do tworzenia  organizmów zmodyfikowanych 

genetycznie. Może to wynikać, m.in.: z braku odpowiedniej wiedzy i zaufania do środków 

masowego przekazu oraz obaw o bezpieczeństwo konsumentów i środowisko naturalne [1]. 

Ważne jest, aby nieustannie poszerzać wiedzę, przeprowadzać badania naukowe oraz 

edukować społeczeństwo, uwzględniając korzyści i możliwe zagrożenia dotyczące żywności 

genetycznie modyfikowanej [2].  

Zwolennicy GMO uważają, że praktyczne ich zastosowanie może wpłynąć 

na powiększenie produkcji żywności, a tym samym ograniczenie głodu na świecie. Innymi 

pozytywnymi aspektami żywności genetycznie modyfikowanej są: zwiększenie wartości 

żywieniowej produktów spożywczych, większa odporność na patogeny i szkodniki 

oraz ulepszenie cech nadających nowe, atrakcyjne właściwości i ułatwiających przetwórstwo 

[1]. Osoby przychylnie nastawione do GMO uważają, że dzięki technikom inżynierii 

genetycznej żywność może zawierać znacznie mniejszą ilość zanieczyszczeń chemicznych, 

które występują w żywności konwencjonalnej. Metody stosowane w biotechnologii znalazły 
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również zastosowanie w zapobieganiu alergii. Wykorzystanie odpowiednich technik 

modyfikacji genetycznych na organizmach roślinnych umożliwia pozbycie się niepożądanego 

białka bądź wzbogacenie organizmu o białko, które wykazuje pozytywny wpływ na ludzkie 

zdrowie [2]. 

Natomiast przeciwnicy genetycznych modyfikacji organizmów widzą 

w nich zagrożenia związane z powstaniem nieznanych toksyn i alergenów, które mogą mieć 

negatywny wpływ na zdrowie człowieka [1]. Najczęstszymi skutkami ubocznymi 

wynikającymi ze stosowania żywności transgenicznej są [2]:  

• choroby immunologiczne,  

• choroby hepatologiczne,  

• zmniejszona płodność,  

• oporność na antybiotyki, 

• zwiększona zachorowalność na nowotwory. 

 

 DEFINICJA ŻYWNOŚCI GENETYCZNIE MODYFIKOWANEJ 

 

Istnieje wiele definicji, które określają pojęcie żywności genetycznie modyfikowanej. 

Ustawa z 2001 r. dotycząca organizmów zmodyfikowanych genetycznie zdefiniowała 

ten termin jako “organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został 

zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania 

lub naturalnej rekombinacji, w szczególności przy zastosowaniu: 

1. technik rekombinacji DNA z użyciem wektorów, w tym tworzeniu materiału 

genetycznego poprzez włączenie do wirusa, plazmidu lub każdego innego wektora cząsteczek 

DNA wytworzonych poza organizmem biorcy, w którym w warunkach naturalnych nie 

występują, ale w którym są zdolne do ciągłego powielania; 

2. technik stosujących bezpośrednio włączenie materiału dziedzicznego 

przygotowanego poza organizmem, a w szczególności: mikroiniekcji, makroiniekcji 

i mikrokapsułkowania; 

3. metod niewystępujących w przyrodzie dla połączenia materiału genetycznego  

co najmniej dwóch różnych komórek, gdzie w wyniku zastosowanej procedury powstaje nowa 

komórka zdolna do przekazywania swego materiału genetycznego odmiennego od materiału 

wyjściowego komórkom potomnym” [3]. 
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Kraje Produkujące Żywność GMO 

 

Głównymi producentami upraw modyfikowanych genetycznie, w kolejności rosnącej, 

są: Urugwaj (1,1 mln ha), RPA (2,2 mln ha), Pakistan (2,4 mln ha), Paragwaj (2,6 mln ha), 

Chiny (3,5 mln ha), Kanada (8,8 mln ha), Indie (9,4 mln ha), Argentyna (22,9 mln ha), 

Brazylia (25,4 mln ha) oraz Stany Zjednoczone (66,8 mln ha). Państwa te nazywane są ,,mega 

krajami organizmów modyfikowanych genetycznie”, ponieważ powierzchnia ich upraw 

wynosi więcej niż 50 tys. ha [2].  

Na czele producentów znajdują się Stany Zjednoczone, których powierzchnia upraw 

w 2014r. wynosiła 73,1mln ha, co obejmowało ponad 44% ogólnej powierzchni uprawnej 

w USA. Uprawy soi, bawełny i kukurydzy stanowią 97% wszystkich obszarów uprawnych. 

Stany Zjednoczone produkują również modyfikowane ziemniaki, buraki cukrowe, dynię, 

papaję, lucernę oraz rzepak [4]. 

W Ameryce Południowej liderem w produkcji roślin GMO jest Brazylia. Do hodowli 

dozwolone są trzy rodzaje roślin - bawełna, kukurydza i soja. W Brazylii, biotechnologiczna 

soja zajmuje największy obszar, a zwiększony dochód uzyskany z jej uprawy wynika, 

m.in. z obniżenia kosztów produkcji w stosunku do uprawy bawełny czy kukurydzy [4,5]. 

Argentyna to jeden z trzech głównych producentów roślin modyfikowanych 

genetycznie. Dominującymi roślinami uprawianymi na terenie Argentyny jest soja i bawełna 

[4]. 

 W latach 1996-2010 na całym świecie nastąpił 87-krotny wzrost obszaru upraw 

modyfikowanych genetycznie. Porównując 2010 rok z 2009 rokiem ogólna powierzchnia 

sadzenia organizmów zmodyfikowanych genetycznie wzrosła o 10%, do 148 mln. hektarów 

[2]. Warto zauważyć, że powierzchnia obszaru obsadzonego w 2014 roku zwiększyła się o 

6,3 mln hektarów w stosunku do roku poprzedniego [5].  

 

WPŁYW ŻYWNOŚCI GENETYCZNIE MODYFIKOWANEJ NA ZDROWIE 

CZŁOWIEKA 

 

Organizmy zmodyfikowane genetycznie posiadają nowe, korzystne cechy, 

które są atrakcyjne i pożądane przez człowieka. Dzięki nim organizmy transgeniczne znalazły 
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swoje miejsce w przemyśle spożywczym, a także w dziedzinie nauk medycznych, 

farmaceutycznych i rolniczych [6]. 

 

Korzyści ze stosowania żywności genetycznie modyfikowanej 

W przeciwieństwie do żywności tradycyjnej, żywność genetycznie modyfikowana 

może charakteryzować się większą zawartością substancji o działaniu odżywczym, 

m.in. składników żywności, nutraceutyków oraz substancji dodatkowych, których spożycie 

warunkuje większe profity o charakterze zdrowotnym i terapeutycznym niż te, które są 

rezultatem stosowania konwencjonalnej diety. Do takich substancji należą, m.in.: prebiotyki, 

probiotyki, barwniki roślinne, błonnik pokarmowy, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, 

czy witaminy A, C i E [4]. Przykładem takiej żywności mogą być pomidory ze zwiększoną 

zawartością likopenu (przeciwutleniacza, który jest przydatny w profilaktyce i leczeniu raka 

gruczołu krokowego oraz chorób serca) lub białko sojowe (alfa-glycyna) zmutowane w celu 

uzyskania właściwości przeciwnadciśnieniowych [7]. W wyniku modyfikacji genetycznych 

uzyskano m.in. nową odmianę ryżu z większą zawartością beta-karotenu, a także tytoń 

z mniejszą ilością nikotyny i innych szkodliwych substancji [6]. 

Dzięki wykorzystaniu technik inżynierii genetycznych można uzyskać rośliny GM 

o niższym stężeniu toksyn żywnościowych, m.in. ziemniaki o mniejszym stężeniu 

akrylamidu, który działa neurotoksycznie na organizm ludzki [8]. 

Udowodniono, że spożycie niektórych konwencjonalnych odmian roślin może 

powodować poważne konsekwencje zdrowotne. Na przykład, większość odmian rośliny 

Lathyrus sativus, czyli groszku siewnego powoduje chorobę o nazwie lataryzm. Modyfikacje 

genetyczne mogłyby stworzyć uprawy bezpieczniejsze dla zdrowia człowieka poprzez 

zmniejszenie w nich ilości niepożądanych substancji, w tym mykotoksyn, alkaloidów i 

glukozynolanów [7]. 

Modyfikacje genetyczne umożliwiają także poprawę struktury profilu lipidów 

pokarmowych. W wyniku przekształcania naturalnego składu roślin oleistych otrzymano 

kilka odmian soi o kilkukrotnie zwiększonej zawartości jednonienasyconego kwasu 

oleinowego. Wprowadzenie do komórek roślinnych genów odpowiedzialnych za syntezę 

nienasyconych kwasów tłuszczowych sprzyjało również produkcji kwasów omega-3 

(wielonienasyconych kwasów tłuszczowych), które redukują poziomu cholesterolu LDL i 

triglicerydów w surowicy oraz wpływają na zmniejszenie ryzyka chorób sercowo-

naczyniowych [9]. 
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Dzięki zastosowaniu technik inżynierii genetycznej, które polegały na wprowadzeniu 

bądź wyeliminowaniu odpowiednich genów, wyprodukowano mleko zawierające zmienioną 

zawartość kazeiny lub zmniejszoną zawartość laktozy, która stanowi jedną z przyczyn 

nietolerancji pokarmowej. Ważnym dokonaniem była humanizacja mleka krowiego 

z wykorzystaniem białek ludzkich oraz zmniejszenie zawartości β-laktoglobulin, głównego 

alergenu mleka, które wywołuje reakcje alergiczne [9]. 

Organizmy transgeniczne są wykorzystywane w wytwarzaniu jadalnych szczepionek 

oraz ludzkich immunoglobulin i białek (np. umieszczenie w sałacie genów determinujących 

produkcję szczepionek przeciwko żółtaczce, czy otrzymanie w ziemniakach szczepionki, 

podawanej drogą doustną, przeciwko cholerze) [6]. Stworzono także transgeniczne rośliny, 

które zostały opracowane w celu uodpornienia na Norowirusy czy wirusowe zapalenie 

wątroby typu B [7]. 

Transgeniczne mikroorganizmy znalazły swoje miejsce w dziedzinie farmaceutycznej, 

m.in. w produkcji leków białkowych. Na przykład, drożdże Saccharomyces cerevisiae 

wykorzystuje się w celu uzyskania analogów ludzkiej insuliny, hirudyny, glukagonu, czy 

oksydazy moczanowej. Natomiast z bakterii Escherichia coli produkowane są m.in. 

somatotropina, czy interferon [10]. 

Obecne techniki inżynierii genetycznej umożliwiają zwiększenie wartości 

żywieniowej produktów spożywczych poprzez ulepszenie cech nadających nowe, atrakcyjne 

właściwości i ułatwiających przetwórstwo. Właściwe zastosowanie GMO może wpłynąć 

na powiększenie produkcji żywności, a tym samym ograniczenie głodu na świecie [2].  

 

Negatywny wpływ żywności genetycznie modyfikowanej na zdrowie człowieka 

Produkty poddane modyfikacjom genetycznym mogą również negatywnie 

oddziaływać na zdrowie, a nawet życie człowieka. Jednym ze skutków stosowania GMO jest 

większa zachorowalność na choroby alergiczne, które mogą być spowodowane bezpośrednio 

przez nowe białka lub przez ich interakcje ze zwykłymi białkami. W wyniku tego powstają 

nowe alergeny, które wywołują różne reakcje uczuleniowe obejmujące skórę, układ sercowo-

naczyniowy, czy oddechowy. W wyniku ciężkiego odczynu alergicznego może dojść nawet 

do wstrząsu anafilaktycznego. Transgeniczna soja jest jednym z przykładów roślin 

negatywnie wpływających na zdrowie człowieka. Nowa wersja soi zawiera w swoim składzie 

geny pochodzące od brazylijskiego orzecha, które warunkują zwiększoną zawartość 

metioniny. Udowodniono, że osoby uczulone na orzechy wykazywały także alergię 
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na transgeniczną soję [11]. Natomiast transgeniczna kukurydza StarLink z dodatkowym 

genem Bt (z bakterii Bacillus thuringensis) była przyczyną występowania reakcji 

alergicznych, które objawiały się: spadkiem siły mięśniowej, utratą przytomności, obrzękami, 

biegunką, egzemą, parastezjami, czy wymiotami [12].  

W 2013 r. przeprowadzono badania na temat zwiększonego ryzyka zachorowania 

na raka związanego ze spożyciem GMO, którą poddano działaniu niektórych pestycydów. 

Udowodniono, że niektóre pestycydy stosowane w rolnictwie i handlu były przyczyną 

zachorowania na raka prostaty, chłoniaka nieziarniczego, białaczkę, szpiczaka mnogiego i 

raka piersi [13].  

Jednym z produktów mających negatywne skutki na zdrowie człowieka jest herbicyd 

Roundup firmy Monsanto, który zawiera jako substancję czynną glifosat o działaniu 

toksycznym. Może on powodować powstanie nowotworu układu chłonnego - chłoniaka 

nieziarniczego. Uniemożliwia on także prawidłowy rozwój łożyska u kobiet, przyczynia się 

do poronień oraz przedwczesnego porodu [12].  

Zarówno herbicyd Roundup, jak i fitoestrogeny pochodzące z soi mogą powodować 

zaburzenia endokrynologiczne w organizmie człowieka. Zawartość fitoestrogenów w 

transgenicznej soi jest kilkukrotnie wyższa niż w soi konwencjonalnej. Zwiększona ilość 

fitoestorgenów w zmodyfikowanym produkcie może przyczyniać się do bezpłodności 

u mężczyzn [14]. 

Kolejną modyfikacją genetyczną jest bydlęca somatotropina, która powoduje 

zwiększone wydzielanie insulinopodobnego czynnika wzrostu IGF-1, a tym samym zwiększa 

ryzyko zachorowania na raka piersi, prostaty oraz chorób płuc, pęcherza i okrężnicy. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zmniejszenie poziomu hormonu IGF-

1 ma pozytywny wpływ na profilaktykę i leczenie nowotworów [12].  

Wzrastająca oporność bakterii, wywołujących choroby, na antybiotyki to następne 

zagrożenie wynikające ze stosowania GMO. Zjawisko to przyczynia się do powiększenia 

obszaru rozprzestrzeniania się chorób i zakażeń wśród społeczeństwa. Na przykład, 

transgeniczna kukurydza firmy Novartis posiada dodatkowy gen oporności na ampicylinę, 

która jest skutecznym antybiotykiem w leczeniu schorzeń u zwierząt i ludzi. Wiele krajów 

europejskich zakazało uprawy tej odmiany kukurydzy ze względu na zagrożenia zdrowotne. 

Obawiano się, że gen oporności na ampicylinę może przenieść się z kukurydzy na bakterie 

łańcucha pokarmowego i sprawić, że ampicylina nie będzie skuteczna w zwalczaniu infekcji 

bakteryjnych [15]. 
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Organizmy roślinne zmodyfikowane genetycznie i ich wpływ na środowisko naturalne 

Rośliny odgrywają ważną rolę w przyrodzie i gospodarce człowieka. Stanowią one 

znaczną część ludzkiego pożywienia oraz pokarmu dla zwierząt. Rośliny są wykorzystywane 

w hodowli zwierząt, energetyce, medycynie (przy produkcji lekarstw), a także jako surowiec 

w budownictwie i przemyśle. W wyniku ingerencji człowieka w hodowlę roślin pojawiły się 

nowe rodzaje upraw roślinnych [4]. 

Największe plantacje roślin modyfikowanych genetycznie znajdują się w siedmiu 

państwach: w Stanach Zjednoczonych, Argentynie, Meksyku, Kanadzie, Brazylii, Chinach i 

Chile. Do najczęstszych transgenicznych gatunków upraw roślinnych należą: zmodyfikowana 

kukurydza (niepodatna na insekty, produkująca niezbędne składniki do produkcji środków 

leczniczych i biopreparatów), soja (niewrażliwa na środki chwastobójcze i drobnoustroje, ze 

zmniejszoną ilością kwasu palmitynowego), bawełna (niepodatna na szkodniki i preparaty 

chwastobójcze) oraz rzepak (niewrażliwy na pestycydy). Do pozostałych transgenicznych 

roślin uprawnych należą: pomidor (niepodatny na insekty i środki chwastobójcze, 

charakteryzujący się wolniejszym osiąganiem rozwoju i drobną skórką), ziemniak 

(zawierający większą ilość skrobi, a mniejszą glikoalkaloidów, niewrażliwy na pestycydy, 

stonkę ziemniaczaną i drobnoustroje), a także ogórki, tytoń, dynia i śliwy (niepodatne na 

działanie grzybów) [4]. 

 

WPŁYW ROŚLIN GENETYCZNIE MODYFIKOWANYCH NA GOSPODARKĘ 

 

Rośliny transgeniczne odgrywają szczególnie ważną rolę w ulepszeniu globalnego 

bezpieczeństwa żywnościowego, a także w profilaktyce niedożywienia. Zastosowanie 

nowoczesnych metod technologii umożliwia osiągnięcie wyższych plonów oraz zwiększenie 

produkcji i dostawy żywności, przede wszystkim w krajach rozwijających się. Drugim 

pozytywnym aspektem stosowania roślin genetycznie modyfikowanych jest obniżenie 

kosztów produkcji żywności, poprzez zmniejszenie wydatków na produkcję rolniczą [16]. 

Biotechnologia jest "podstawowym fundamentem" nowoczesnej biogospodarki, ponieważ 

umożliwia pozyskanie: wielu cennych biomateriałów, bioenergii, biopaliw, 

biofarmaceutyków, a także przyczynia się do produkcji produktów żywnościowych i pasz 

[17].  

Śruta sojowa, wyprodukowana z nasion transgenicznej soi, jest niezbędnym 

elementem pasz wykorzystywanych w produkcji mięsa (wołowego, drobiowego 
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i wieprzowego), jaj, mleka oraz innych produktów pochodnych. Polska importuje śrutę 

sojową w ilości ok. 2 mln ton rocznie, dlatego też zakaz używania transgenicznych pasz 

przyczynia się do upadku jednej trzeciej gospodarstw, zwłaszcza tych mniejszych. Zakaz 

używania transgenicznych pasz może przyczynić się również, m.in. do: zmniejszenia sektora 

dotyczącego produkcji zwierzęcej, a tym samym do wzrostu bezrobocia, mniejszych 

dochodów oraz ograniczonego spożycia produktów mięsnych [16]. 

Rośliny genetycznie modyfikowane są wykorzystywane także do produkcji bioenergii. 

Jedną z metod jest przekształcenie cukru w bioetanol, który jest pozyskiwany 

m.in. z transgenicznej trzciny cukrowej. Natomiast innym sposobem uzyskania biopaliw jest 

przemiana celulozy do cukrów prostych, a w dalszym ciągu do bioetanolu. Do tego procesu 

konieczne jest użycie enzymów celulitycznych, pozyskiwanych z genetycznie 

modyfikowanych mikroorganizmów [16]. Jedną z zalet biopaliw jest zmniejszona emisja 

dwutlenku węgla, który przyczynia się do efektu cieplarnianego [17].  

Nowoczesna biotechnologia jest konieczna do produkcji biofarmaceutyków, 

biomateriałów, czy bioenergii. Rezygnacja ze stosowania agrobiotechnologii przyczyniłaby 

się do gwałtownego wzrostu cen produktów żywnościowych oraz spadku jakości życia 

w krajach niewykorzystujących biotechnologii rolniczej [16]. 

 

Korzyści ze stosowania roślin genetycznie modyfikowanych 

Wykorzystanie biotechnologii w rolnictwie umożliwi pozyskanie roślin odpornych na 

niesprzyjające czynniki środowiska. Jednym ze sposobów ochrony roślin przed insektami jest 

zastosowanie genów pochodzących od bakterii Bacillus thuringensis [18]. Mikroorganizmy te 

żyją w środowisku glebowym i są zaliczane do naturalnych biopestycydów. Produkują 

związki (białka Cry), które są toksyczne po zjedzeniu przez owada. Bakterie Bacillus 

thuringensis stosuje się do ochrony roślin, co umożliwia pozbycie się szkodników bez 

wykorzystywania chemicznych sposobów. Do grupy roślin z wbudowaną do genotypu 

bakterią Bacillus thuringensis zalicza się m.in. pomidora, kukurydzę, ziemniaka, kapustę, a 

także słonecznik [4]. 

Rośliny odporne na choroby wirusowe można otrzymać wprowadzając do organizmu 

geny należące do wirusów, które kodują białko płaszcza drobnoustroju. Dzięki zastosowaniu 

takiej metody stworzono m.in. papaję odporną na wirusa PRSV (Papaya ringspot virus, wirus 

pierścieniowej plamistości papai) [18].  
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Kolejną korzyścią wynikającą ze stosowania metod biotechnologicznych na roślinach 

jest uzyskanie nowych i lepszych cech jakościowych: trwałości, wartości odżywczej, zapachu, 

barwy oraz aromatu [19]. Zastosowanie przekształceń genetycznych przyczynia się 

do wzrostu składników odżywczych, korzystniejszych cech sensorycznych, ale także 

do ograniczenia strat podczas magazynowania, czy transportu produktów. Poprawa cech 

jakościowych wpływa również na uodpornienie się transgenicznych roślin na insekty, 

choroby oraz niekorzystne warunki atmosferyczne [18].  

Rośliny modyfikowane genetycznie oddziałują również na środowisko naturalne. 

Korzystnie wpływają na poszczególne procesy naturalne, a także przyczyniają się do ochrony 

drzew i ograniczenia stosowania ich naturalnych zasobów. Dzięki technikom inżynierii 

genetycznej wyprodukowano rośliny o nowych właściwościach umożliwiających likwidację 

zanieczyszczeń gleby i wody. Do tej grupy transgenicznych roślin należą, m.in.: gorczyca 

sarepska (zdolna do usuwania ołowiu) oraz tobołki polne (likwidujące nikiel i cynk) [18].  

Dodatkowo rośliny GM są wykorzystywane w dziedzinie leśnictwa. Podczas 

produkcji papieru z drzew konieczne jest oddzielanie celulozy od ligniny, co jest kosztowne 

i negatywnie oddziałuje na środowisko naturalne. Dzięki modyfikacjom genetycznym 

uzyskano, m.in. topole o szybszym wzroście oraz ze znacznie zmniejszoną zawartością 

ligniny [18]. 

 

Negatywny wpływ roślin genetycznie modyfikowanych na środowisko 

Obecność roślin modyfikowanych genetycznie może stanowić potencjalne ryzyko 

i poważne zagrożenie dla środowiska. Transgeniczne organizmy potrafią w niekontrolowany 

sposób rozmnażać się, rozprzestrzeniać, a także mutować [18]. Jednym z istniejących 

problemów jest zjawisko koegzystencji tradycyjnych upraw z GMO, ponieważ obejmuje 

ono wiele aspektów zarówno środowiskowych, jak i prawnych, ekonomicznych, etycznych 

oraz społecznych. Przeciwnicy inżynierii genetycznej uważają, że nie ma możliwości 

współistnienia GMO z konwencjonalnymi uprawami [9,18].  

Zagrożeniem dla środowiska są niekontrolowane migracje obcych genów 

w nieoczekiwane miejsca, np. do organizmów innych gatunków poprzez zapylenie krzyżowe. 

W wyniku tego zjawiska mogą powstać organizmy roślinne odporne na herbicydy, 

tzw. „superchwasty”, które intensywnie rozmnażają się, niszcząc przy tym obszary uprawne 

[18,20,21].  
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Nadmierne stosowanie herbicydów przyczynia się do powstania oporności chwastów. 

W przypadku plag „superchwastów” rolnicy są zmuszeni do stosowania coraz większych 

i toksycznych dawek środków chwastobójczych, co wpływa na wzrost chemizacji gleby. Jest 

ona także spowodowana gromadzeniem się substancji toksycznych o działaniu 

owadobójczym, które są wydzielane przez korzenie roślin GM. Niekorzystnie działający 

proces chemizacji powoduje zmniejszenie się różnorodności biologicznej, a także przyczynia 

się do eliminacji pożytecznych odmian roślinnych [18]. 

Różnorodność organizmów może być zagrożona z powodu upraw roślin odpornych 

na herbicydy. Zakładając, że mniej chwastów rośnie na takich polach uprawnych 

w porównaniu z polami opryskiwanymi konwencjonalnie, mniejsza liczba chwastów może 

prowadzić do mniejszej ilości pożywienia dla ptaków żywiących się ziarnem i do możliwych 

spadków populacji ptaków [22]. 

Wprowadzenie do środowiska nowych genów może niekorzystnie oddziaływać na 

faunę i florę, które nie są przedmiotem zwalczania. Organizmy roślinne z genem Bt produkują 

białka, które są toksyczne dla wielu pożytecznych owadów, np. pszczół. Udowodniono, że 

części transgenicznych roślin (np. modyfikowanej kukurydzy), które dostają się do 

zbiorników wodnych, działają szkodliwie na owady zamieszkujące te tereny, m.in. na 

szubienicę zieloną - pożytecznego insekta żywiącego się mszycami, a także na chruściki, 

które są pożywieniem ryb oraz innych zwierząt. Przeprowadzone badania ukazały również 

toksyczne i śmiertelne działanie kukurydzy GM dla motyla - monarchy wędrownego. Metody 

inżynierii genetycznej mogą wywierać negatywny wpływ na zwierzęta kręgowe                             

i bezkręgowe, które współżyją z tkankami lub pyłkiem transgenicznych roślin 

[9,15,18,20,23].  

Rośliny zmodyfikowane genetycznie mogą również negatywnie oddziaływać na stan 

zdrowia zwierząt. Udowodniono, że karmienie szczurów transgenicznymi ziemniakami 

spowodowało częściowy ubytek wątroby, zahamowanie pracy mózgu, zwiększenie jelita 

i trzustki, a także wielojądrzastość, obrzęk oraz zwiększoną degradację komórek 

powierzchniowych jelita krętego. Dodatkowo pojawiły się rakotwórcze komórki oraz doszło 

do zaburzeń układu immunologicznego [24].  

Coraz więcej badań naukowych wskazuje na to, że herbicydy na bazie glifosatu nie są  

w pełni bezpieczne. Pierwsze badania przeprowadzone na żabach sugerują, że środki 

chwastobójcze z dodatkiem glifosatu mogą wykazywać działanie teratogenne. Wykazano 

także działanie neurotoksyczne glifosatu dla śródmózgowia i przodomózgowia ryby                         
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w wyniku zmiany ekspresji kluczowych genów regulujących rozwój. Stwierdzono także 

nieprawidłowości morfologiczne, a w tym redukcję oczu, głowotułowia oraz utratę 

wyraźnych komór mózgowych [25]. 

GMO zagraża także prawidłowemu funkcjonowaniu gleby, przekształcając 

możliwości uprawy, żyzność gleby oraz bioróżnorodność miejsca. Wprowadzona toksyna Bt 

długo utrzymuje się w podłożu glebowym, szczególnie przy niskich temperaturach, 

co prowadzi do zwiększenia jej stężenia w glebie. Wpływa to niekorzystnie na organizmy 

żyjące w środowisku glebowym i przyczynia się do wyjałowienia gleby [9]. 

Skutkami niekontrolowanego przepływu transgenicznych genów jest, m.in.: szkodliwy 

wpływ na gatunki niebędące przedmiotem zwalczania, zakłócenie różnorodności 

biologicznej, przemieszczenie i wymieranie gatunków oraz zaburzenia w środowisku 

glebowym [23]. 

 

PODSUMOWANIE 

 

Modyfikacje genetyczne stosowane są w celu nadania nowych, pożądanych 

właściwości organizmom, w wyniku usunięcia konkretnego genu, zmniejszenia lub 

zablokowania jego aktywności, a także poprzez wprowadzenie do genomu dodatkowych 

genów. Organizmy transgeniczne wykorzystywane są w przemyśle spożywczym, a także                    

w dziedzinie medycznej, farmaceutycznej, rolniczej, energetyki oraz leśnictwa. Techniki 

inżynierii genetycznej umożliwiają zwiększenie produkcji i dostawy żywności, pozyskanie 

wyższych plonów przy zmniejszonym kosztach produkcji rolniczej, co może wpłynąć 

na ograniczenie głodu na świecie. Żywność GMO charakteryzuje się większą zawartością 

substancji o działaniu odżywczym, np. nutraceutyków oraz substancji dodatkowych, 

których spożycie może wykazywać więcej pozytywnych efektów zdrowotnych 

i terapeutycznych. Produkty zmodyfikowane genetycznie są trwalsze, mniej podatne 

na zniekształcenia, a także posiadają korzystniejsze cechy sensoryczne: lepszy aromat, barwę, 

zapach, wartości odżywcze. Modyfikacje genetyczne umożliwiają uzyskanie roślin odpornych 

na szkodniki, choroby, herbicydy, niekorzystne czynniki klimatyczne i środowiskowe oraz               

o mniejszej zawartości substancji toksycznych. Produkty GM mogą korzystnie wpływać na 

organizm człowieka w przypadku nietolerancji oraz alergii pokarmowych, poprzez usunięcie 

szkodliwego białka wywołującego niepożądane reakcje organizmu. Do negatywnych skutków 

stosowania żywności transgenicznej zalicza się: oporność bakterii na działanie antybiotyków, 
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wzrost infekcji, upośledzenie odporności, zwiększone stężenie IGF-1 w surowicy, co 

zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi, prostaty, chorób płuc, okrężnicy i pęcherza. 

Stosowanie produktów GM może wywołać niepożądane reakcje alergiczne obejmujące skórę, 

układ sercowo-naczyniowy oraz oddechowy. Rośliny transgeniczne mogą stanowić 

zagrożenie dla fauny i flory, poprzez niekontrolowane rozprzestrzenianie się na inne 

organizmy oraz mutacje, tworząc tzw. „superchwasty”, które niszczą obszary uprawne 

i przyczyniają się do wzrostu chemizacji gleby, co zmniejsza różnorodność biologiczną                            

i powoduje wymarcie pożytecznych organizmów. Rośliny GM mogą powodować także 

powstanie u zwierząt: guzów nowotworowych, nefropatii, nadżerek, martwicy żołądka, 

upośledzenia wątroby, płuc, mózgu, jelita, trzustki, jajników oraz zaburzeń układu 

immunologicznego. 
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WPROWADZENIE 

 

Mikrobiota przewodu pokarmowego należy do najliczniejszej i najbardziej 

reprezentatywnej gatunkowo mikrobioty zamieszkującej organizm ludzki. Przyjmuje się, iż 

mikrobiota jelitowa tworzy złożony ekosystem zawierający 1014 mikroorganizmów. Zawierając 

3,3 milionów genów, przewyższa on ok. 150-krotnie liczbę genów genomu człowieka [1]. 

Główne gromady bakterii zamieszkujące przewód pokarmowy tworzą Firmicutes (64%) i 

Bacteroidetes (23%), a w następnej kolejności m.in. Proteobacteria (8%), a także 

Actinobacteria (3%) [2]. W skład mikroflory  stanowiącej poniżej 1% ogólnej ilości bakterii 

wchodzą m.in. fakultatywne beztlenowce E. coli, zaś 0,01% mikroflory stanowią Proteus, 

Pseudomonas, Candida, Aspergillus, Penicillium [2]. Zarówno skład mikrobioty pod względem 

rodzaju kolonizujących przewód pokarmy mikroorganizmów, jak i ich liczba na 

poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego wykazują znaczne zróżnicowanie, a ich 

obecność determinowana jest głównie przez pH, dostępność tlenu, szybkość przesuwania się 

treści pokarmowej i aktywność sekrecyjną narządów i tkanek [3]. 

 Mikrobiota jelitowa może pełnić w organizmie człowieka  szereg funkcji.  Odgrywa 

rolę w procesie trawienia i pozyskiwania energii z pożywienia. Odpowiada za fermentację 

niestrawionych składników pokarmowych i produkcję ochronnego śluzu w nabłonku 

jelitowym. Do produktów fermentacji bakteryjnej należą m.in. krótkołańcuchowe kwasy 

tłuszczowe (short - chain fatty acids, SCFAs  -kwasy masłowy, octowy, propionowy), będące 

źródłem energii dla kolonocytów. Kwasy te decydują też o integralności nabłonka jelitowego 

oraz są substratem dla glukoneogenezy i wpływają też na produkcję insulinotropowych 

hormonów jelitowych [2,3]. Natomiast mucyny wydzielane przez niektóre bakterie 

probiotyczne chronią barierę jelitową przed patogenami i toksynami, zapobiegając  ich 

przenikaniu do wątroby i układu sercowo-naczyniowego [4]. Bakterie komensalne 
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współzawodniczą z bakteriami chorobotwórczymi o składniki odżywcze i receptory na 

powierzchni jelita. Mikrobiota jelitowa jest również źródłem enzymów niezbędnych                             

w ogólnoustrojowych procesach metabolicznych oraz dojrzewaniu i funkcjonowaniu układu 

immunologicznego i nerwowego (zwłaszcza aktywności neuronalnej i plastyczności tkanki 

nerwowej). Wytwarzane przez niektóre bakterie jelitowe hydrolazy uczestniczą w procesach 

trawienia tłuszczów pokarmowych. Bakterie jelitowe biorą również udział  w produkcji 

wolnych aminokwasów, m.in. kwasu glutaminowego, który po dekarboksylacji tworzy 

neuroprzekaźnik-kwas γ-aminobutyrylowy (gamma-amino-butyric acid, GABA). Ponadto 

mikrobiota jelita cienkiego bierze udział w syntezie i metabolizmie witamin: witaminy                              

K i witamin z grupy B oraz zwiększa przyswajalność jonów magnezu, wapnia i żelaza [2].  

 

OŚ MIKROBIOTA JELITO-MÓZG 

 

Jelita wraz z jelitową florą bakteryjną i mózg są ściśle połączone  poprzez oś jelitowo-

mózgową (oś mikrobiota-jelito-mózg), która jest dwukierunkową relacją pomiędzy przewodem 

pokarmowym a centralnym układem nerwowym, obejmującą mechanizmy neuronalne, 

endokrynne i immunologiczne [5]. Do mechanizmów neuronalnych zaliczany jest enteryczny 

(jelitowy układ nerwowy) z wieloma neurotransmiterami i neuromodulatorami (m.in. 

serotonina, acetylocholina, kortykoliberyna). Kolejnym elementem osi jelitowo-mózgowej jest 

autonomiczny układ nerwowy (AUN), pod kontrolą którego pozostają główne funkcje 

przewodu pokarmowego, jak motoryka, przepuszczalność jelitowa, osmolarność w świetle 

jelita, wydzielanie żółci, synteza wodorowęglanu, czy śluzu [6].  

W skład AUN wchodzą odgałęzienia współczulne i przywspółczulne, przy czym na 

szczególną uwagę zasługuje nerw błędny, stanowiący przywspółczulne odgałęzienie AUN, 

zapewniające istotną linię komunikacyjną między jelitową mikrobiotą i ośrodkowym układem 

nerwowym. Do endokrynnych czynników regulujących oś jelitowo-mózgową należy m.in. 

kortyzol, którego wydzielanie pod wpływem stresu regulowane jest przez oś podwzgórze-

przysadka-nadnercze (Hypothalamus-Pituitary-Adrenal Axis-HPA), który może modulować 

wydzielanie cytokin i wpływać na skład, i funkcje mikrobioty [7]. Odnosząc się natomiast do 

kolejnego ogniwa komunikacji, jakim jest układ immunologiczny, mikrobiota jelitowa bierze 

udział w prawidłowym rozwoju systemu immunologicznego śluzówki przewodu 

pokarmowego. Antygeny bakteryjne kształtują jego właściwe funkcjonowanie. Ponadto 

bakterie jelitowe mogą obniżać stężenia cytokin prozapalnych: TNF-alfa, IFN-gamma, IL-6                    

i modulować stężenia cytokin przeciwzapalnych, np. IL-10 [2,5,7]. 



Mikrobiota jelitowa a układ nerwowy 

 

235 
 

Związek między mikrobiotą jelitową a funkcjonowaniem ośrodkowego układu 

nerwowego ma początek podczas okresu życia wewnątrzmacicznego i oddziałuje na niego 

wiele czynników zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Na mikrobiotę mogą mieć 

wpływ takie okoliczności, jak rodzaj porodu (siłami natury-dominacja gromady Actinobacteria 

lub przez cesarskie cięcie-dominacja Firmicutes), sposób karmienia we wczesnym okresie 

niemowlęcym oraz ekspozycja na szereg czynników zewnętrznych [6,8]. 

 

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SKŁAD MIKROBIOTY JELITOWEJ  

 

Kluczowe znaczenie dla bariery jelitowej wykazuje warstwa komórek nabłonkowych 

(głównie enterocytów), połączonych złączeniami ścisłymi (tight junctions). Głównym 

zadaniem tej warstwy jest regulowanie absorpcji składników odżywczych, elektrolitów, wody 

ze światła przewodu pokarmowego do układu krwionośnego, czy chłonnego, a także 

zapobieganie przenikaniu patogenów ze światła przewodu pokarmowego [7]. Istnieje wiele 

czynników prowadzących do zwiększenia przepuszczalności bariery jelitowej, a tym samym 

umożliwiających utrzymywanie w świetle jelita antygenów pokonujących przestrzeń 

międzykomórkową i aktywujących tkankę limfatyczną przewodu pokarmowego (gut 

associated lymphoid tissue-GALT).  

Do najczęściej wymienianych czynników prowadzących do zwiększenia 

przepuszczalności bariery jelitowej (doprowadzenia tym samym do dysbiozy z zaburzeniami 

ilości, różnorodności, składu i funkcji mikroorganizmów jelitowych) należą [4,5,7,9]: 

1. czynniki infekcyjne (zakażenia wirusowe, bakteryjne, grzybicze), toksyny 

środowiskowe i ich metabolity  

2. leki (m.in. niesteroidowe leki przeciwzapalne, inhibitory pompy protonowej, 

antybiotyki, leki wykorzystywane w leczeniu chorób nowotworowych, leki 

przeciwpsychotyczne). Wiele stosowanych współcześnie leków zmienia skład 

mikroorganizmów jelitowych, wpływając na skład i funkcję metaboliczną 

drobnoustrojów. Zjawiska te mogą warunkować skuteczność leków, ich właściwości 

farmakodynamiczne i farmakokinetyczne oraz dostępność biologiczną leków. Ponadto 

nadmienić należy, iż skuteczność niektórych leków może też zależeć od ilości 

określonych  bakterii, m.in. Gram-dodatnich bakterii z rodzaju Bifidobacterium, które 

warunkują cytotoksyczne działanie i skuteczność biologiczną leków stosowanych                      

w leczeniu chorób autoimmunologicznych i nowotworowych.  

3. sterylne środowisko, brak upraw naturalnych 
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4. czynniki związane ze stylem życia:  

• narażenie na przewlekły stres. Stres psychologiczny może wpływać  na zwiększenie 

translokacji bakterii ze światła jelita, prowadząc do aktywacji stanu zapalnego, 

podwyższeniu mogą ulec stężenia niektórych cytokin prozapalnych, które 

niekorzystnie oddziaływują na ciągłość bariery jelitowej. Zwiększona 

przepuszczalność bariery jelitowej odnotowana została m.in. w patogenezie depresji;  

• nadużywanie alkoholu, który powoduje rozszczelnianie połączeń przezbłonowych, 

rozluźnienie połączeń komórkowych bariery jelitowej, przewlekłą reakcję zapalną 

na powierzchni błony śluzowej jelita cienkiego, zmniejszenie zróżnicowania 

mikrobioty jelitowej;  

• intensywna aktywność fizyczna, zwłaszcza bez zapewnienia odpowiedniego 

odpoczynku. Wykazano, że intensywne, długotrwałe ćwiczenia, zwłaszcza w upale, 

mogą prowadzić do zaburzenia mikroflory jelitowej i zwiększenia przepuszczalności 

bariery jelitowej. Dysbioza sprzyja zmniejszeniu syntezy białek zonuliny-1                              

i okludyny - ważnych elementów połączeń ścisłych w jelitach. Powoduje to 

funkcjonalne uszkodzenie integralności błony śluzowej przewodu pokarmowego                   

i przedostawanie się wielu szkodliwych substancji. Spośród toksyn dostających się 

do organizmu na uwagę zasługują lipopolisacharydy, będące składnikiem 

zewnętrznej błony komórkowej osłony bakterii gram-ujemnych i cyjanobakterii 

bytujących w przewodzie pokarmowym [10]; 

• upośledzenie perfuzji jelitowej, przewlekłe zapalenie, choroby autoimmunologiczne. 

Ponadto do czynników dysbiotycznych należy również nieprawidłowa dieta 

zawierająca znaczne ilości produktów wysoce przetworzonych, z dużą zawartością  nasyconych 

kwasów tłuszczowych, cukrów prostych, m.in. fruktozy, a zbyt niską zawartość błonnika 

pokarmowego, związków polifenolowych, antyoksydacyjnych [6]. 

 Natomiast korzystny wpływ na skład mikroorganizmów jelitowych wywierają takie 

składniki pokarmowe, jak: 

• węglowodany (skrobia), a zwłaszcza błonnik pokarmowy, których źródłem mogą być 

pełnoziarniste produkty zbożowe (chleb, płatki zbożowe, makaron, ryż, kasze), rośliny 

strączkowe (groch, fasola, soczewica, soja), orzechy, nasiona, różnokolorowe warzywa                   

i owoce. Błonnik pokarmowy jest niezbędny do syntezy krótkołańcuchowych kwasów 

tłuszczowych, wykorzystywanych m.in. przez kolonocyty jako źródło energii, jak                         

i regulator procesów komórkowych. Jak wynika z badań poszczególne składniki błonnika 
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pokarmowego mogą pobudzać wzrost konkretnych rodzajów/gatunków bakterii [6]. Np. 

fruktooligosacharydy (zawarte m.in. w ziarnach, karczochu, cebuli, porach)  pobudzają 

wzrost Bifidobacterium sp., Lactobacillus sp., Akkermansia sp., Fecalibacterium sp., 

Roseburia sp., Bacteroides sp., Prevotella sp., a inulina zawarta m.in. w cykorii, cebuli, 

porach, czosnku, bananach, szparagach, karczochach pobudza wzrost  Bifidobacterium 

sp., Fecalibacterium sp. (z jednoczesną redukcją bakterii z rodzaju Bacteroides), 

oligosacharydy sojowe (zawarte w soi, groszku) pobudzają wzrost Bifidobacteria, a 

hamują namnażanie patogennych Clostridia [11]. 

• białko zawarte w produktach roślinnych zwiększa ilość bakterii komensalnych 

(Bifidobacterium sp., Lactobacillus sp.), zmniejszając jednocześnie zawartość 

chorobotwórczych Bacteroides fragilis i Clostridium perfringens. Natomiast białko 

zwierzęce zawarte m.in. w czerwonym mięsie, jajach, produktach mlecznych jest bogate 

w aminokwasy zawierające siarkę, które fermentując w jelicie grubym zmniejszają ilość 

Bifidobacterium i redukują syntezę krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Białka 

te mogą przyczyniać się również do wzrostu w jelicie grubym ilości bakterii 

beztlenowych Bacteroides, Alistipes, Bilophila [6,11]. 

• Tłuszcze - istotne znaczenie we wpływie na skład mikrobioty jelitowej wykazują w 

zależności od swej budowy kwasy tłuszczowe. Korzystne działanie na skład mikrobioty 

wywierają jednonienasyconie i wielonienasycone kwasy tłuszczowe, zwłaszcza 

eikozapentaenowy (EPA) i dokozaheksaenowy (DHA). Jednonienasycone kwasy 

tłuszczowe (zawarte m.in. w oliwie z oliwek, oleju rzepakowym, oliwkach, awokado) 

wpływają na wzrost zawartości Parabacteroides, Prevotella, Enterobacteriaceae i 

redukcję Bifidobacterium. Kwasy EPA i DHA mogą przywracać prawidłowy skład 

mikrobioty i zwiększać syntezę kwasu masłowego (aktywatora rozwoju i integracji 

bariery jelitowej, regulatora funkcjonowania osi mózgowo-jelitowej). Źródłem 

pokarmowym kwasów EPA i DHA są tłuste ryby: łosoś, sardele, śledź, makrela, tuńczyk, 

sardynki [12]. 

• witaminy i składniki mineralne - korzystne działanie na różnorodność mikrobioty 

jelitowej może wywierać witamina A, D, E, C, B12. Przy niedostatecznej podaży 

witaminy A (źródła pokarmowe to m.in. wątroba, żółtko jaja kurzego, ryby) zmniejsza 

się liczebność bakterii produkujących kwas masłowy  (m.in. Clostridium butyricum),                        

a zwiększa  zawartość  Enterococcus, Aggregatibacter, Bifidobacterium. Witamina D 

(źródła  pokarmowe to głównie ryby i oleje rybne) może wpływać na zwiększenie ilości 
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bakterii, m.in. z rodzaju Ruminocooccus, Fecalibacterium oraz zwiększać syntezę 

krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych.  Witamina E (źródła pokarmowe, to m.in. 

tłuszcze roślinne, produkty zbożowe, orzechy, pestki) ze względu na działanie 

przeciwutleniające chroni przed uszkodzeniem śluzówki w zapaleniu okrężnicy 

spowodowanym substancjami chemicznymi. Odnotowano, iż dieta przeciwutleniająca 

wzbogacona w witaminę E wpływała na zmiany mikrobioty jelitowej poprzez wzrost 

Bacteroidetes, a spadek Firmicutes. Witamina C (źródła pokarmowe to warzywa i owoce-

porzeczki czarne, truskawki, poziomki, owoce cytrusowe, papryka czerwona, warzywa 

kapustne) wpływa na zwiększenie liczebności bakterii Firmicutes i zmniejszenie 

Bacteroidetes. Witamina B12 syntetyzowana jest przez bakterie z gromady Fusobacteria 

i Bacteroidetes. Wpływa na obniżenie zjadliwości bakterii patogennych. Jej źródłami 

pokarmowymi są m.in. wątroba, ryby, produkty mleczne. Ponadto niektóre makro-                             

i mikroelementy  również wpływają na skład mikrobioty jelitowej [11,13]. W badaniach 

przeprowadzonych na modelach zwierzęcych oceniających wpływ suplementacji 

wybranymi składnikami mineralnymi na skład mikrobioty, odnotowano korzystny wpływ 

suplementacji wapniem na wzrost liczebności Bifidobacterium sp., Lactobacillus sp, 

Akkermansia sp., Ruminococcus sp. Podobnie suplementacja diety cynkiem wpływała na 

zwiększenie różnorodności bakteryjnej powodując wzrost zawartości Lactobacillus sp., 

jednocześnie redukując zawartość Escherichia sp. Promowanie wzrostu zawartości 

pożytecznych Akkermansia sp.  odnotowano również w przypadku suplementacji diety 

selenem, natomiast niedobory magnezu w diecie prowadziły do spadku korzystnie 

działających Bifidobacterium sp. u myszy [13]. 

 

ZNACZENIE MIKROBIOTY JELITOWEJ W WYBRANYCH ZABURZENIACH 

PSYCHICZNYCH I CHOROBACH NEURODEGENERACYJNYCH  

 

Z uwagi na wpływ mikrobioty jelitowej na funkcjonowania mózgowia i zdrowie 

psychiczne człowieka może być ona rozpatrywana jako czynnik etiologiczny i/lub warunkujący  

przebieg wielu zaburzeń zarówno psychicznych, jak i neurodegeneracyjnych. 

 

Choroba afektywna dwubiegunowa  

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) jest przewlekłym zaburzeniem nastroju,                

w którym naprzemiennie występują epizody manii, hipomanii i depresji. Choroba ta dotyczy 

od 2 do 3% populacji na świecie. Epizody maniakalne lub hipomaniakalne charakteryzuje 
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podwyższony nastrój i zwiększona aktywność. Zwykle różnią się nasileniem i długością, przy 

czym epizody maniakalne są cięższe niż hipomaniakalne [14].  

W patogenezie choroby afektywnej dwubiegunowej występuje brak równowagi                         

w układach monoaminergicznych, takich jak układy neuroprzekaźników serotoninergicznych, 

dopaminergicznych i noradrenergicznych. Plastyczność neuronalna jest ważna w obwodach 

regulujących funkcje afektywne, a cząsteczki neurotroficzne, takie jak czynnik neurotroficzny 

pochodzenia mózgowego (BDNF), odgrywa istotną rolę w plastyczności synaptycznej [14].  

Choroba afektywna dwubiegunowa charakteryzuje się obecnością stanu zapalnego                        

o niskim stopniu nasilenia.  Mikrobiota może być zaangażowana w rozwój takiego zaburzenia 

poprzez modulację odpowiedzi immunologicznej. Mikrobiota jelitowa, poprzez receptory toll-

podobne  (Toll-like receptors, TLRs), bierze udział w modulacji wrodzonego składnika 

odpowiedzi immunologicznej. Aktywacja tych receptorów indukuje produkcję cytokin 

prozapalnych (IL-1α, IL-1β, TNF-α, IL-6 ) [15]. Kolejnym mechanizmem, dzięki któremu 

mikrobiota jelitowa może korelować z patogenezą choroby afektywnej dwubiegunowej, jest 

zaburzenie procesu przycinania synaptycznego, powodując nieprawidłowości w funkcjo-

nowaniu komórek mikrogleju. Wykazano, że pacjenci dotknięci chorobą afektywną 

dwubiegunową wykazują defekt rozwojowy w procesie przycinania synaptycznego,                                      

a w konsekwencji anomalie w modulacji łączności neuronalnej na poziomie brzusznej kory 

przedczołowej i kory limbicznej [16].  

 Skład mikrobioty pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową różni się od 

mikrobioty ludzi zdrowych. W badaniach Evansa przeanalizowano mikrobiotę pacjentów 

dotkniętych chorobą afektywną dwubiegunową i porównano ją z mikrobiotą osób zdrowych                 

z grupy kontrolnej. W badaniach tych stwierdzono, że mikrobiota osób z depresją afektywną 

dwubiegunową charakteryzuje się zmniejszeniem Faecalibacterium o właściwościach 

przeciwzapalnych. Zmniejszenie liczebności Faecalibacterium może być związane                                   

z ciężkością zaburzenia, obecnością objawów psychotycznych i zmianami w jakości snu [17]. 

W badaniu przeprowadzonym przez Painolda potwierdzono zmniejszenie Faecalibacterium                

w mikrobiocie pacjentów z ChAD, znaczny wzrost organizmów sklasyfikowanych jako 

należące do typu Actinobacteria, a w szczególności w klasie Coriobacteriia. Typ 

Actinobacteria, taki jak klasa Coriobacteriia bierze udział w metabolizmie lipidów wpływając 

na stężenie cholesterolu, może to być przyczyną częstego występowania zaburzeń stężenia 

cholesterolu u tych pacjentów [18]. 

U pacjentów z ChAD zaobserwowano zwiększoną liczebność rodziny Lactobacillaceae 

wraz z Streptococcaceae i Bacillaceae, co było związane ze wzrostem poziomu IL-6, 
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wykazując korelację między mikrobiotą a odpowiedzią zapalną. Ponadto, stwierdzono 

negatywną korelację między różnorodnością mikroflory jelitowej a czasem trwania choroby. 

Skład mikrobioty różni się u pacjentów będących w różnych epizodach choroby, a im dłużej 

trwa choroba, tym skład bakterii staje się mniej zróżnicowany [18].   

W innych badaniach stwierdzono częstsze występowanie bakterii Flavonifractor, 

odpowiedzialnych za rozkład kwercetyny (flawonoidu o właściwościach przeciwutleniających 

i przeciwzapalnych) u pacjentów z ChAD. Obecność Flavonifractor u chorych była związana 

z płcią żeńską oraz paleniem tytoniu [19].  

W badaniu przeprowadzonym przez McIntyre'a i wsp. bakterii typu Clostridiaceae było 

więcej u pacjentów z ChAD niż u osób zdrowych z grupy kontrolnej. Clostridiaceae to 

stosunkowo duża rodzina bakterii, obejmująca ponad trzydzieści rodzajów, od dobrze znanych 

organizmów, takich jak Clostridium, po mniej znane rodzaje, takie jak Sarcina, utrudnia to 

identyfikację specyficznych mechanizmów, które wyjaśniałyby ich udział w patogenezie 

choroby [20]. Istnieją doniesienia wskazujące, że pacjenci z chorobą afektywną dwubiegunową 

w fazie maniakalnej mają barierę żołądkowo-jelitową o zmienionej przepuszczalności, co daje 

możliwość założenia, że upośledzenie integralności można przypisać zmianom 

kompozycyjnym mikrobioty jelitowej. Mimo iż zaobserwowane różnice w ekosystemie 

jelitowym u pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi są niejednoznaczne, to potwierdzają one 

znaczenie zaburzeń osi jelitowo-mózgowej i rolę mikrobiomu w patofizjologii schorzenia. 

Wyniki z badania pilotażowego przeprowadzonego na pacjentach z ChAD wykazały  poprawę 

zdolności poznawczych po 3. miesiącach suplementacji probiotykiem opartym na dziewięciu 

różnych szczepach Lactobacillus lub Bifidobacterium. Wykazano również zmniejszenie myśli 

samobójczych i objawów maniakalnych [21]. Badania przeprowadzone na  66. pacjentach 

hospitalizowanych z powodu epizodów maniakalnych losowo przydzielonych do probiotyku 

(Lactobacillus/ Bifidobacterium), wykazały znacznie niższy wskaźnik ponownej hospitalizacji 

dla tych pacjentów, którzy przeszli suplementację probiotyczną [22]. 

 

Schizofrenia  

U osób chorujących na schizofrenię występuje podwyższony poziom markerów 

serologicznych, który jest typowy dla translokacji  mikrobioty  jelitowej. W badaniach, w 

których autorzy porównywali próbki kału pacjentów ze schizofrenią (64 osoby) i osób 

zdrowych (53 osoby) stwierdzono, że w  próbkach  od  osób  ze  schizofrenią  dominowały  

bakterie typu Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria, Actinobacteria i Fusobacteria, 

natomiast w próbkach od osób zdrowych występowały przede wszystkim bakterie typu 
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Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria  i Actinobacteria  [23].  W innych badaniach                          

u pacjentów ze schizofrenią odnotowano większą liczebność bakterii z rodzaju Collinsella, 

które wykazują zdolność wytwarzania prozapalnej IL-17a oraz zmieniają integralność bariery 

jelitowej [14]. Bakterie typu Bifidobacterium infantis, których mniejszą liczebność stwierdzono 

u pacjentów ze schizofrenią obniżają stężenie cytokin prozapalnych oraz podnoszą stężenie 

tryptofanu. Przekształcenie tryptofanu do serotoniny i melatoniny zachodzi głównie w 

ośrodkowym układzie nerwowym. Serotonina jest jednym z najważniejszych 

neuroprzekaźników wpływających na zdrowie psychiczne. Serotonina jest neuroprzekaźnikiem 

odpowiedzialnym za występowanie stanów emocjonalnych (agresja, nastrój, sen), a także 

zachowań seksualnych [14]. Bakterie typu Blautia, Coprococcus i Roseburia, które w niższej 

liczbie obserwowano u pacjentów ze schizofrenią są odpowiedzialne za syntezę 

krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Kwasy te odpowiadają za utrzymanie równowagi 

w reakcji przeciw- i prozapalnej, m.in. przez przekazywanie sygnału za pomocą zespołu 

receptorów wolnych kwasów tłuszczowych (GPR) [16]. Przez to stanowią komunikatory 

między mikrobiomem i układem odpornościowym. Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe 

indukują komórki T-regulatorowe (Treg), przez inhibicję enzymu deacetylazy histonowej [16].  

Badania mikrobiologiczne oceniające skład mikrobioty pacjentów ze schizofrenią i osób 

zdrowych jednoznacznie wykazują obecność różnic w liczebności bakterii  tworzących 

mikrobiom. Jednak uzyskane wyniki nie pozwalają jednoznacznie wskazać 

charakterystycznych zmian procesu chorobowego [24].  

W schizofrenii często obecne są choroby współistniejące, takie jak nadciśnienie 

tętnicze, otyłość oraz cukrzyca, które w istotny sposób mogą wpływać na ekosystem jelitowy 

tych pacjentów [25].  

W literaturze można znaleźć wyniki badań, w których  prowadzono suplementację diety 

pacjentów ze schizofrenią probiotykami  Lactobacillus rhamnosus i  Bifidobacterium animalis. 

Zaobserwowano zmniejszenie stężenia czynnika von Willenbranda, zwiększenie stężenia 

BDNF i białka chemotaktycznego monocytów typu 1. Odnotowano również zmniejszenie 

nasilenia objawów ogólnych i psychopatologii. Ponadto, przy suplementacji takimi szczepami, 

jak Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus 

fermentum w połączeniu z suplementacją witaminą D zaobserwowano spadek stężenia glukozy, 

insuliny, wskaźnika HOMA-IR, triglicerydów, całkowitego cholesterolu, a także poprawę 

stosunku cholesterolu całkowitego do HDL, co jest istotne ze względu na częste występowanie 

u pacjentów ze schizofrenią zespołu metabolicznego [25].  
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Autyzm  

Zaburzenia ze spektrum autyzmu definiuje się jako zaburzenia neurorozwojowe 

obejmujące dysfunkcje zachowania i interakcji personalnych, głównie w zakresie 

komunikowania się oraz więzi społecznych [26].  

Etiologia zaburzeń ze spektrum autyzmu pozostaje niejasna. Przypuszcza się, że 

przyczyny są uwarunkowane wieloczynnikowo i mają związek z nieprawidłowym rozwojem 

lub wczesnym uszkodzeniem  struktur centralnego układu nerwowego. U chorych występują 

m.in. zaburzenia żołądkowo-jelitowe (zaparcia, wzdęcia, biegunki, ból brzucha, nadmierne 

wytwarzanie gazów) [27,28]. U pacjentów obserwuje się wybiórczość żywieniową. Restrykcje 

żywieniowe mogą być wynikiem odczuwalnego dyskomfortu po spożyciu określonego typu 

składnika pokarmowego, a niewłaściwa dieta może nasilać dolegliwości trawienne. Badania 

potwierdzają zależność pomiędzy symptomami ze strony przewodu pokarmowego                                    

i manifestacją kliniczną zaburzeń ze spektrum autyzmu [27]. 

Czynnikiem, który pośredniczy w pojawieniu się lub zaostrzeniu objawów żołądkowo-

jelitowych są zmiany mikrośrodowiska jelit. Zmiany ekosystemu związane są nie tylko                          

z nasileniem dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, lecz z nasileniem objawów 

autystycznych. Bakterie tworzące przetrwalniki (np. Clostridium), uwalniają toksyny 

prozapalne, które mogą przenikać przez barierę krew-mózg do ośrodkowego układu 

nerwowego. Niektóre metabolity pochodzące z Clostridiales wiążą się z dolegliwościami 

żołądkowo-jelitowymi w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, które ustępują po zastosowaniu 

antybiotykoterapii [25]. 

W badaniu przeprowadzonym przez zespół Lee i wsp. zaobserwowano występowanie 

odmiennego wzorca kompozycji mikrobioty u dzieci autystycznych, w porównaniu do dzieci  

zdrowych. Wśród osób z grupy badanej zaobserwowano istotnie mniejszą liczebność bakterii 

typu Proteobacteria  i Cyanobacteria  oraz  zwiększoną liczbę drobnoustrojów typu Firmicutes 

oraz Verrucomicrobia, w  porównaniu  do  osób  z  grupy  kontrolnej.  U  dzieci autystycznych 

liczba  bakterii  z  rodzaju Pseudomonas, Sphingomonas, Agrobacterium, Roseateles                                  

i Achromobacter  była  mniejsza niż u osób zdrowych. Drobnoustroje z rodzaju Streptococcus, 

Halomonas, Akkermansia i Rhodococcus miały zwiększony udział w ogólnej liczbie bakterii 

grupy badanej, w porównaniu do grupy kontrolnej [29].  

W niektórych populacjach pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu odnotowano 

większą liczebność Lactobacillus, w porównaniu z dziećmi zdrowymi (najliczniejszym, 

stanowiącym około 99% liczebności tych bakterii jest L. ruminis). Lactobacillus jest uznawany 

za bakterię istotną dla wzorca prawidłowej mikrobioty jelitowej niemowląt. Jego odsetek 
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zmniejsza się wraz z wiekiem, kiedy mleko kobiece przestaje być podstawą diety. W autyzmie 

obserwuje się odwrotną sytuację – stopniowy wzrost odsetka Lactobacillus. Większa ekspansja 

prowadzi do zahamowania działania enzymu 2,3-dioksygenazyindoloaminowej (IDO1) – 

modulatora immunologicznego, ostatecznie wpływając na funkcjonowanie komórek Th17.                 

W komórkach nabłonka jelitowego obecność Lactobacillus zwiększa ilość cytokin 

prozapalnych (IL-6, IL-10, TNF-α). U dzieci autystycznych odnotowuje się nadmierną 

ekspansję niektórych bakterii Gram-ujemnych o potencjale chorobotwórczym. Ich nadmierna 

liczebność może zwiększać wartości głównego składnika ściany komórkowej bakterii Gram–

ujemnych w surowicy pacjentów (lipopolisacharydu LPS). U dzieci z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu substancja ta stymuluje wydzielanie cytokin prozapalnych z komórek 

jednojądrzastych krwi obwodowej i limfoblastów, co może prowadzić do stanu zapalnego 

obserwowanego zarówno w obwodowym, jak i ośrodkowym układzie nerwowym [25]. 

W badaniu Coretti i wsp. analizowano próbki kału od 11. dzieci z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu  i od 12. dzieci zdrowych. Wykazano,  że zarówno u dzieci z zaburzeniami 

ze spektrum autyzmu, jak i u dzieci neurotypowych największy odsetek drobnoustrojów  

tworzących  mikrobiotę  jelitową  stanowiły bakterie typu Firmicutes. Okazało się, że populacje 

drobnoustrojów typu Actinobacteria były mniej liczne, natomiast wykazano podwyższoną 

liczbę Bacteroidetes i Proteobacteria u dzieci autystycznych, w  porównaniu  z  próbkami  kału 

od  dzieci  zdrowych [30]. Autorzy badania szczególną uwagę zwracają na zwiększoną liczbę 

Bacteroidetes, która może wpływać  na  stężenie  krótkołańcuchowych  kwasów tłuszczowych.  

Analiza  zawartości  poszczególnych  krótkołańcuchowych  kwasów tłuszczowych w  badanych  

próbkach  kału  wykazała,  że  w  obu  grupach stężenie  tych kwasów mieści  się                                           

w  dopuszczalnych  granicach, jednak u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

występuje wyższe stężenie kwasu propionowego  (propanowego)  i  masłowego  (butanowego) 

niż  u osób z grupy kontrolnej.  Wyniki  sugerują  zatem  różnice w  zdolnościach  

przeprowadzania  procesów  fermentacji przez  mikrobiotę  jelitową  obu  badanych  grup.  

Wydaje  się, że znaczenie może tu mieć wzrost liczby bakterii z gatunku Faecalibacterium 

prausnitzii  u  dzieci autystycznych.  Drobnoustroje Faecalibacterium prausnitzii to najbardziej 

butyrogenne bakterie spośród  bytujących  w  ludzkim  jelicie (bardzo  intensywnie  

metabolizują  polisacharydy  do  kwasu masłowego).  Kwas  butanowy  może  być  

syntetyzowany  w  wyniku  degradacji  mucyny,  która  jest glikoproteinowym  składnikiem  

chroniącym  błonę  śluzową jelita. Odnotowano, że u dzieci z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu występowało znacznie wyższe stężenie beta-heksoaminidazy (enzymu 

odpowiadającego  za  degradację  mucyny).  Wyniki badania wykazały, że wysokie stężenie 
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beta-heksoaminidazy u dzieci autystycznych korelowało ze zwiększoną liczbą 

mikroorganizmów z gatunku Ruminococcus  torques (są  one zdolne  do  degradacji mucyny). 

Zmiana ekosystemu jelitowego może przyczynić się do wzrostu przepuszczalności nabłonka 

jelitowego oraz wpłynąć na rozwój zespołu nieszczelnego jelita  [30]. Zwiększenie  

przepuszczalności nabłonka jelitowego  powoduje  przenikanie  do  krwiobiegu różnych 

substancji. W autyzmie opisano przypadki, w których wzrost stężenia  kwasu  propanowego                 

w  surowicy  krwi  był skorelowany  z  ujawnieniem  się  zachowań  autystycznych. Badania  

te  zostały  jednak  przeprowadzone  na  modelach zwierzęcych i wymagają potwierdzenia u 

ludzi [31]. Powyższe dane wskazują  na  istnienie  różnic  w  składzie mikrobioty jelitowej osób 

zdrowych i osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ze względu  na  to,  że  etiologia  

autyzmu  nie  została  jak  dotąd dobrze  poznana  i  nie  ustalono,  czy  za  patogenezę  tych 

zaburzeń odpowiadają konkretne substancje, trudno określić, czy dysbioza ma bezpośredni 

wpływ na rozwój zaburzeń ze spektrum autyzmu. 

 

Choroba Alzheimera 

Istotą choroby Alzheimera  jest postępujący proces neurozwyrodnieniowy związany                 

z akumulacją nieprawidłowo sfałdowanego białka β-amyloidu z jednoczesnym tworzeniem 

splotów neurofibrylarnych, składających się z hiperfosforylowanego białka tau [32]. Początek   

choroby   objawia   się   głównie zaburzeniami  pamięci,  a  z  czasem  także  innych  funkcji 

poznawczych.  W  wyniku  postępu choroby Alzheimera,  pacjent ma trudności w   nazywaniu   

przedmiotów,   wykonywaniu prostych  codziennych  czynności,  rozpoznawaniu  znanych 

przedmiotów  oraz  twarzy.  Przyczyną  tych  nieprawidłowości jest zanik neuronów, głównie 

układu limbicznego – struktur korowych  i  podkorowych  mózgu  odpowiedzialnych  za pamięć  

oraz  procesy  emocjonalne.  Charakteryzuje  się występowaniem w mózgu m.in. blaszek 

amyloidowych (tzw. blaszek starczych) oraz zwyrodnień neurofibrylarnych (neurofibrillary 

tangles, NFT) [33,34]. W  warunkach  fizjologicznych prekursorowe  białko  amyloidu  β  (APP  

–  amyloid  precursor protein) jest składnikiem błony komórkowej neuronu, a także uczestniczy  

w  transporcie  aksonalnym.  Może  jednak  dojść do zaburzeń w przemianach APP, prowadząc 

do powstania nierozpuszczalnych  form  β-amyloidu,  które  odkładają  się wewnątrz- oraz  

zewnątrzkomórkowo  w  postaci  blaszek amyloidowych. Nierozpuszczalne formy β-amyloidu 

powodują hiperfosforylację białka tau, charakterystycznego dla komórek układu  nerwowego.  

W  wyniku  tego  procesu  hiperfosforylowane  białko  tau  odkłada  się  w  postaci  zwyrodnień 

neurofibrylarnych, które prowadzą do obumierania neuronów. Na podstawie liczby oraz 
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rozmieszczenia blaszek starczych i neuronów z cechami zwyrodnienia  neurofibrylarnego 

rozpoznaje się chorobę Alzheimera [35].  

Dysbioza jelitowa może być przyczyną  rozwoju zapalenia w centralnym układzie 

nerwowym, u osób z amyloidozą mózgowia zwiększa się w jelicie liczba bakterii prozapalnych, 

a zmniejsza się liczba bakterii wykazujących właściwości prozdrowotne [33]. 

Vogt  i  wsp.   przeprowadzili  badanie mające  na  celu  ocenę  składu  mikrobioty 

jelitowej  osób  ze  zdiagnozowaną  chorobą  Alzheimera.  Wyniki  wykazały,  że  w  próbkach 

kału pobranych od grupy badanej  liczba  bakterii  typu Firmicutes  oraz Actinobacteria była  

niższa,  a  typu Bacteroidetes wyższa  niż  w  próbkach grupy  kontrolnej. W próbkach od osób 

z grupy badanej zaobserwowano również mniejszą liczbę bakterii z rodziny Ruminococcaceae, 

Turicibacteraceae, Peptostreptococcaceae, Clostridiaceae i Mogibacteriaceae w porównaniu 

z grupą kontrolną [36].  Odnotowano również, że skład bioty bakteryjnej jelit pacjentów                            

z Alzheimerem był zasiedlony  przez  większą liczbę bakterii z rodzaju Blautia, 

Phascolarctobacterium oraz Gemella, natomiast mniejszą liczbę bakterii z rodzaju Dialister, 

Clostridium, Turicibacter w porównaniu z osobami zdrowymi  [36].  

Obniżona liczba bakterii typu Firmicutes może wpływać hamująco na metabolizm 

glukozy za  pośrednictwem  osi  jelitowo-mózgowej.  Obniżony  metabolizm  mózgowy  

glukozy  może być związany ze zwiększonym odkładaniem się blaszek  amyloidowych [37]. 

W przebiegu choroby Alzheimera stwierdzono również znacznie podwyższony poziom Gram-

ujemnych bakterii typu Bacteroidetes.  Składnikiem  błony  komórkowej  tych  bakterii są  

lipopolisacharydy  –  substancje wywołujące reakcje  zapalne  w  ustroju  ludzkim.  Wystąpienie  

stanu zapalnego  powoduje  uwolnienie  cytokin  prozapalnych w chwili przeniknięcia 

endotoksyn bakteryjnych do krążenia ogólnego. U ludzi przepuszczalność jelit wzrasta                              

z wiekiem. Osoby  starsze  są  bardziej narażone na migrację endotoksyn ze światła jelita do 

krążenia ogólnego [36]. Zhan i wsp. przebadali post mortem tkanki mózgu pacjentów  ze  

zdiagnozowaną  za  życia  chorobą Alzheimera.  Wyniki  wykazały,  że  obecność  

lipopolisacharydów koreluje  dodatnio  z  występowaniem  blaszek  starczych w  mózgu osób 

z chorobą Alzheimera. Wzrost  liczby bakterii Gram-ujemnych w obrębie układu pokarmowego 

oraz wzrost stężenia ich endotoksyn w krążeniu ogólnym, może zwiększać ryzyko wystąpienia 

choroby Alzheimera [38]. 

 

Choroba Parkinsona 

Choroba Parkinsona cechuje się zwyrodnieniem i zanikiem neuronów 

dopaminergicznych oraz  z różnym nasileniem – neuronów noradrenergicznych, 
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serotoninergicznych i cholinergicznych [39]. Genetyczne przyczyny choroby Parkinsona 

obejmują mutacje  w genach SNCA i PRKN, kodujących odpowiednio α-synukleinę i parkinę, 

które wywołują zmiany w ekspresji tych białek [3,39,40]. Zmiany składu mikrobioty jelitowej 

u pacjentów z chorobą Parkinsona ujawniono w wielu badaniach kliniczno-kontrolnych [40]. 

U chorych odnotowano większą liczebność bakterii Akkermansia, Lactobacillus                                   

i Bifidobacterium, a zmniejszoną liczebność Prevotella, Faecalibacterium i Blautia. Z uwagi 

na właściwości funkcjonalne tych bakterii, takie zmiany mogą wpływać na integralność bariery 

jelitowej, produkcję krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA) i stan zapalny [40]. 

W badaniach obserwacyjnych odnotowano, iż skład mikrobioty jelitowej może determinować  

przebieg kliniczny choroby Parkinsona. Niska liczba bakterii Bifidobacterium i Bacteroides 

fragilis była związana z  gorszymi wynikami uzyskiwanymi  w Ujednoliconej Skali Oceny 

Choroby Parkinsona (UPDRS, Unified Parkinson's Disease Rating Scale). Niska liczba 

Bifidobacterium była związana z nasileniem halucynacji/urojeń, natomiast niska liczebność 

Bacterodies fragilis była związana z pogorszeniem motywacji/inicjatywy. Wykazano również, 

iż liczebność bakterii Clostridium leptum korelowała dodatnio z liczbą punktów uzyskanych                   

w skali UPDRS [41]. 

 

Stwardnienie rozsiane 

Stwardnienie rozsiane (multiple sclerosis, MS) należy do grupy chorób 

neurodegeneracyjnych i stanowi przewlekłą, zapalną, demielinizacyjną chorobę centralnego 

układu nerwowego, w której dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia (demielinizacji                        

i rozpadu aksonów) tkanki nerwowej. Za przyczynę choroby uważa się zaburzenia 

autoimmunologiczne [42]. Mikrobiota i probiotyki mogą wywierać bezpośredni wpływ na 

układ immunologiczny. Zapewnienie równowagi w składzie mikrobioty jelitowej wpływa na 

integralność bariery jelitowej i kształtowanie odpowiednich procesów immunologicznych [3]. 

Mikroflora jelitowa u osób ze stwardnieniem rozsianym wykazuje większą zmienność 

międzyosobniczą niż w przypadku zdrowych grup kontrolnych, wskazując na  występowanie 

dysbiozy .  U tych chorych odnotowano m.in. spadek liczebności Bacteroides (B. stercoris, B. 

coprophilus i B. coprocola) [42]. Brak równowagi bakterii jelitowych może prowadzić do 

nadmiernej stymulacji układu odpornościowego. Tłumienie nadmiernej stymulacji 

immunologicznej  kontrolowane jest przez limfocyty Treg, odrębną populację limfocytów T 

CD4 + wytwarzanych w grasicy i obwodowych narządach układu odpornościowego,                               

a odpowiedzialnych za tolerancję immunologiczną, poprzez hamowanie funkcji komórek 

CD4+ i CD8+, makrofagów, komórek dendrytycznych [42]. Limfocyty Treg mają hamujący 
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wpływ na populacje komórek zapalnych oraz autoreaktywne komórki efektorowe.                                   

W chorobach autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń 

rumieniowaty układowy  i stwardnienie rozsiane często odnotowuje się defekty 

funkcjonowania limfocytów Treg [42]. W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach 

wykazano, iż podawanie  szczepów probiotycznych z rodzaju Lactobacillus doprowadziło do 

aktywacji limfocytów Treg i w rezultacie redukcję stężenia cytokin prozapalnych IFN-γ, TNF-

α, a także IL-17 [42].  

Jak wynika z badań kompozycja mikrobioty jelitowej wpływa na strukturę, funkcje 

obszarów mózgowia zaangażowanych m.in. w kontrolę emocji, aktywność, zdolności 

poznawcze. Zmiana diety, spożywanie składników korzystnie oddziałujących na mikrobiotę 

jelitową, suplementacja probiotyków  wywołuje specyficzne zmiany w aktywności mikrobioty 

jelitowej i fakt ten może znaleźć zastosowanie we wspomaganiu terapii zaburzeń psychicznych, 

neurorozwojowych i chorób neurodegeneracyjnych. 
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WPROWADZENIE 

 

 Zdrowie, zwłaszcza psychiczne, jest jedną z wyżej usytuowanych wartości w hierarchii 

człowieka. Zdrowie psychiczne jest definiowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) 

jako „stan dobrego samopoczucia, w którym człowiek wykorzystuje swoje zdolności, może 

radzić sobie ze stresem w codziennym życiu, może wydajnie i owocnie pracować oraz jest                       

w stanie wnieść wkład w życie danej wspólnoty” [1]. Na przestrzeni kilku ostatnich lat 

zaobserwowano znaczny wzrost zachorowań na depresję, która prowadzi do wielu powikłań 

zdrowotnych.  U chorych często można zauważyć zmiany związane z brakiem łaknienia  

i ogólną niechęć do spożywania pokarmów. Może to doprowadzić do niedoborów składników 

pokarmowych, szczególnie jeśli chodzi o składniki mineralne i witaminy. Dieta chorego na 

ogół jest przez długi czas bardzo monotonna, ze względu na brak chęci przygotowania posiłków 

[2]. 

Depresja charakteryzuje się obniżonym samopoczuciem, brakiem zdolności 

odczuwania radości, niskim poczuciem własnej wartości, zaburzeniami snu, zmniejszonym 

łaknieniem, drażliwością [1]. Obserwuje się także większe ryzyko podjęcia próby samobójczej. 

Nie jest to tylko obniżenie nastroju, lecz dysfunkcja organizmu: uczuć, myśli  

i kondycji fizycznej. Chory tworzy zafałszowany wizerunek swojej osoby, czuje się zmęczony, 

smutny, samotny, bezradny, winny i izoluje się od całego otaczającego go świata. Zaś z punktu 

widzenia medycznego jest to zespół objawów zarówno psychicznych, fizycznych, jak                                

i behawioralnych, które są długotrwałe i szkodliwe dla pacjenta [1,3,4,5]. 
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Przyczyną złego nastroju współcześnie może być między innymi rozwój 

technologiczny. Technicyzacja sprzyja izolacji ludzi od innych, a także od natury i tradycji. 

Ponadto, wiele osób prowadzi bardzo intensywny tryb życia, a ze względów finansowych 

zaniedbuje życie rodzinne i prywatne na rzecz pracy. Środowisko przybiera postawę raczej 

konsumpcyjną niż skierowaną na drugiego człowieka, w szczególności wśród młodych osób. 

Dlatego, gdy ktoś czuje się w danym momencie niepotrzebny, ma większą skłonność do 

załamania [1]. Zatem, aby jak najlepiej pomóc pacjentom, zwłaszcza starszym, bardzo ważne 

jest odróżnienie objawów otępienia od depresji, co nierzadko jest bardzo trudne [6]. 

 

EPIDEMIOLOGIA 

 

Zaburzenia depresyjne są najbardziej rozpowszechnioną kategorią chorób 

psychicznych. W badaniach potwierdzono, że 20-25% osób w populacji ma problemy związane 

ze zdrowiem psychicznym [1]. Według Światowej Organizacji Zdrowia w 2015 roku depresją 

dotkniętych zostało 322 miliony osób, w tym ponad 40 milionów w Europie.  

W 2012 roku w Polsce badanie ,,Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostępność 

psychiatrycznej opieki zdrowotnej EZOP– Polska” wykazało, że aż 766 tysięcy dorosłych 

mieszkańców - to jest 3% Polaków przeszło w życiu epizod depresyjny [7]. Ponadto 

dowiedziono, że choroba ta dotyka 10% mężczyzn i 20% kobiet, przy czym większy odsetek 

kobiet choruje po 50. roku życia. Zapadalność w Polsce dotyczy około 10% populacji 

ogólnej  [1,8]. 

Większe zaburzenia trwają około sześciu miesięcy, przy czym w 20% przypadków 

przechodzą w stan przewlekły. Najczęściej zaczynają się one od pojedynczego epizodu, ale 

niestety, aż u 85% pacjentów można zaobserwować nawroty choroby [9]. Faktem jest, że na 

świecie następuje intensywny wzrost liczby osób z zaburzeniami depresyjnymi. Z problemem 

tym coraz częściej też mierzą się ludzie młodsi [1].  

Według Światowej Organizacji Zdrowia w klasyfikacji problemów zdrowotnych 

depresja jest na IV. miejscu. Występuje niezależnie od wieku, płci, pozycji społecznej,                        

czy wykształcenia [3]. Specjaliści potwierdzają, że wzrost zachorowań nie jest skutkiem 

większej wykrywalności, czy większego zainteresowania badaczy i lekarzy tą jednostką 

chorobową [1]. Istotne jest też pojęcie depresji lekoopornej to znaczy takiej, na którą nie 

zadziałało stosowanie dwóch różnych leków przeciwdepresyjnych podawanych                                       

w odpowiedniej dawce  i czasie.  Niestety zdarza się to dość często, ponieważ występuje już              
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w co trzecim przypadku zachorowań. Ponadto u tych pacjentów częściej dochodzi do nawrotów 

i jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia chorób współistniejących [7]. 

 

ETIOLOGIA 

 

Opisanych przyczyn rozwoju depresji jest wiele, najbardziej rozpowszechnionymi są te 

o podłożu społecznym i biologicznym. Powody choroby są jednak złożone ze zdarzeń  

z przeszłości, teraźniejszości i wszystkich stresów. 

Teorie biologiczne opierają się na modyfikacjach w konkretnych obszarach mózgu, 

predyspozycjach genetycznych, zmianach neuroprzekaźnikowych i hormonalnych, głównie 

niedoborów tyroksyny, testosteronu u mężczyzn i estrogenów u kobiet, co wyjaśniałoby 

depresje poporodowe i w okresie menopauzy. Duży wpływ na patogenezę ma nadmierne 

wydzielanie kortykoliberyny, która powoduje hiperkortyzolemię, czyli neurotoksyczne 

wydzielanie kortyzolu w sytuacjach pobudzenia [3]. 

Monoaminowa teoria, zaliczana do biologicznych zakłada, że najważniejsze jest 

prawidłowe funkcjonowanie neuroprzekaźników odpowiedzialnych za pracę układu 

limbicznego  i podwzgórza. Są to między innymi neurony serotoninergiczne, dopaminergiczne, 

czy cholinergiczne. Ich działanie mogą zaburzyć na przykład: leki, alkohol, narkotyki, zmiany 

hormonalne, stres, czy niektóre choroby tj. Adisona, AIDS, niedokrwistość, grypa, astma, 

cukrzyca, zapalenie wątroby, czy jelit [3]. 

Za jedną z przyczyn choroby uznaje się także nawyki żywieniowe, a wśród nich 

niedobory witamin: B6, B9 i B12. Badania wykazują  istotną rolę kwasu foliowego i kobalaminy  

w rozwoju  zarówno epizodów depresji, nawracających zaburzeń depresyjnych, jak  

i afektywnych dwubiegunowych [10]. Bywa też tak, że depresja pojawia się bez jakichkolwiek 

przyczyn zewnętrznych [1]. 

Czynników genetycznych jest wiele, jednak choroba jednego członka rodziny nie 

gwarantuje jej dalszego rozwoju wśród bliskich. Badania na bliźniętach jednojajowych 

wykazały, że gdy jedno z nich zachoruje, to ryzyko zachorowania na depresję u drugiego jest 

bardzo wysokie [3]. 

Uczeni podkreślają jednak, że nie dziedziczy się choroby samej w sobie,  a jedynie 

skłonność do zachorowania [1]. 

Teoria psychoanalityczna mówi o patogenezie w grupie osób obsesyjnych z cechami 

masochistów. Zwraca także uwagę na problem narcyzmu w wieku dziecięcym i  aspekt utraty 
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miłości, a także rolę super ego. Omawia konflikt między ego i surowymi wymaganiami wobec 

samego siebie, który wprowadza w poczucie winy i obniża samoocenę [3]. 

Trzy koncepcje poznawczo-behawioralne, to teoria Becka, Seligmana i Lewinsohna, 

których zdaniem do rozwoju depresji przyczyniają się: 

• negatywne przekonania w stosunku do własnej osoby, przyszłości i całego 

rzeczywistego świata [3,11], 

• bezradność, pasywność, ciągłe niepowodzenia, na które chory nie ma wpływu                            

i niezdolność uniknięcia sytuacji depresyjnej [3,12], 

• zbyt mała ilość pozytywnych doświadczeń w życiu chorego lub defekt w odbiorze 

pomyślnych wydarzeń. 

Teoria zapalna depresji zwraca uwagę na zwiększone stężenie związków zapalnych  

w organizmie osób chorych. Są to między innymi enzymy uczestniczące w reakcji zapalnej, 

które także biorą udział w produkcji wolnych rodników, niszczeniu białek, kwasów 

tłuszczowych, czy DNA. Procesy te prowadzą do neurodegradacji i uszkodzeń mózgu. Istotny 

jest także wpływ cytokin prozapalnych na zaburzenie metabolizmu amin biogennych,                           

tj. serotoniny, dopaminy i noradrenaliny. Związki te wpływają również na wzrost wydzielania 

kortyzolu [14].   

Ostatnia teoria - humanistyczna zwraca uwagę na prywatny świat jednostki. Opiera się 

na tym, że objawy depresyjne są warunkowane zarówno stresem, jak i czynnikami 

środowiskowymi, a także genetycznymi. Badania potwierdzają, że negatywne wydarzenia 

życiowe wpływają na epizody depresji, jednak nie wiadomo w jaki sposób. Szczególne 

znaczenie mają: śmierć bliskich, zawody emocjonalne, problemy finansowe, choroby, konflikty 

zarówno prywatne, jak i zawodowe. Udowodniono także, że istnieją osoby bardziej podatne na 

czynniki stresogenne, przez co i na samą depresję. Wrażliwość mogą zwiększać:  

• neurotyzm (cecha zwiększająca wrażliwość na negatywne bodźce),  

• genetyczna podatność,  

• negatywne wydarzenia z dzieciństwa (wykorzystywanie, zaniedbanie, nadużywanie, 

rozłąka z rodzicem) [3]. 

Nie sposób stwierdzić, która teoria powinna być główną, które z przyczyn odgrywają 

największą rolę w sprawstwie choroby. Uważa się, że czynniki biologiczne są najczęstszymi, 

jeśli chodzi o depresję nawracającą i afektywną dwubiegunową. Jednak czynniki 

psychologiczne trafniej określają zachorowania tych, którzy emocjonalnie przeżywają 

depresyjne wydarzenia [1]. 
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SUPLEMENTACJA 

 

Suplementacja to uzupełnienie diety składnikami odżywczymi, uwarunkowane 

indywidualnym zapotrzebowaniem i niedoborami. Stosowana jest w postaci preparatów jedno- 

lub wieloskładnikowych. W zależności od dawki składnika odżywczego można wyróżnić 

dietetyczny środek spożywczy zawierający do 100% zalecanego spożycia lub lek,  

w którym występuje większa dawka danej substancji [14]. 

 

SUPLEMENTACJA I SKUTKI NIEDOBORU WYBRANYCH SKŁADNIKÓW 

POKARMOWYCH 

 

Badania z ostatnich lat obrazują powiązanie pomiędzy dietą i nawykami 

żywieniowymi  a chorobami cywilizacyjnymi [10]. Według nich istnieje także związek między 

tymi czynnikami a funkcjonowaniem mózgu i stanem psychicznym.  Szczególny wpływ na 

zaburzenia uwagi, depresyjne, schizofrenię, czy otępienie ma nieodpowiednia podaż witaminy 

D, witamin  z grupy B i kwasów omega- 3 [10]. 

 

Witamina D 

Witamina D jest to grupa związków, których cząsteczka jest zbudowana z łańcucha 

bocznego i czterech pierścieni A-D. Prekursorami grupy są: ergokalcyferol, czyli witamina D2 

pochodząca z drożdży i grzybów oraz cholekalcyferol- witamina D3, której źródłem są produkty 

zwierzęce [15]. Jest ona rozpuszczalna w tłuszczach [16]. Najbogatszymi źródłami są oleje 

roślinne, na przykład lniany i rzepakowy oraz tłuste ryby- łosoś, makrela, czy tuńczyk [17]. 

Cholekalcyferol faktycznie jest nieaktywnym biologicznie prohormonem aktywowanym   

w wątrobie i nerkach w procesie hydroksylacji [18]. Powstaje pod wpływem promieniowania 

nadfioletowego w keratynocytach naskórka z 7-dehydrocholesterolu. Pierwszy etap 

hydroksylacji zachodzi w wątrobie, w wyniku tego procesu powstaje kalcydiol. Drugi etap 

zachodzi w nerkach i innych narządach, i prowadzi do powstania metabolitu zwanego 

kalcytriolem. Ze względu na krótki okres półtrwania kalcytriolu miernikiem zaopatrzenia 

organizmu w witaminę D jest kalcydiol [19]. 

Kalciol z globuliną wiążącą zostaje przetransportowany do wątroby, gdzie 

przemieniony zostaje do kalcydiolu. Jest to związek nieaktywny biologicznie, ale w czasie 

około dwutygodniowego okresu półtrwania, utrzymuje stężenie witaminy D we krwi, bez 
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względu na ilość przyjętej dawki. Jednak jego synteza jest uwarunkowana egzogenną podażą. 

Po tym czasie w nerkowych kanalikach proksymalnych powstaje w niewielkich ilościach 

kalcytriol, czyli najbardziej aktywna forma witaminy D. W znacznie większych stężeniach 

produkowane są 24 i 25(OH)2D3, jednak te związki wykazują wyraźnie mniejszą aktywnością 

biologiczną [19]. 

Wystarczające spożycie (AI, Adequate Intake) witaminy D od 1. roku życia określa się 

na poziomie 15 µg [17]. Badania wykazują, że już po 15-minutowej ekspozycji na 

promieniowanie ultrafioletowe synteza kalcydiolu w surowicy odpowiada spożyciu 1000-2000 

IU kalciolu [19]. Bardzo długa  insolacja nie spowoduje, że stężenie cholekalcyferolu będzie 

zbyt wysokie, ponieważ zostaje on przekształcony do nieaktywnych form, takich                                 

jak: tachysterol, czy lumisterol. Jego nadmierne ilości są magazynowane w tkance tłuszczowej.              

 W momencie braku możliwości ekspozycji słonecznej na przykład w okresie jesienno- 

zimowym, w ciągu dwóch miesięcy zużywany jest wcześniej odłożony zapas [19]. 

Niedobór tej witaminy koreluje z nasileniem lub zachorowaniem na, między innymi: 

nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, reumatoidalne zapalenie stawów, chorobę 

Leśniowskiego- Crohna,  a nawet niektóre nowotwory [19]. 

Stężenie witaminy D w ustroju jest więc zależne przede wszystkim od syntezy w 

naskórku, ale także od schorzeń gastroenterologicznych, podaży z diety, czy suplementów. 

Szacuje się jednak, że egzogennie człowiek jest w stanie zapewnić jedynie 10% 

zapotrzebowania. Zmienność tej wartości jest uzależniona od pory roku, czy szerokości 

geograficznej, ponieważ na powstawanie cholekalcyferolu wpływa: 

• ekspozycja słoneczna, 

• stopień osłonięcia skóry i  jej pigmentacja, 

• czynniki środowiskowe takie jak smog, czy mgła,          

• natężenie promieniowania ultrafioletowego [16,19]. 

 

Wpływ na depresję 

Ze względu na udowodnioną obecność receptorów witaminy D w ośrodkowym układzie 

nerwowym, dokładnie we wzgórzu, podwzgórzu, hipokampie i korze zakrętu obręczy, nie ma 

wątpliwości co do jej wpływu na zaburzenia neurodegeneracyjne, w tym depresję. Kalcytriol 

ma swój udział w produkcji katecholamin: adrenaliny, dopaminy i noradrenaliny oraz enzymów 

mających znaczący wpływ na funkcję układu nerwowego, tj.: 
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• gamma-glutamylotranspeptydazy, która uczestniczy w wytwarzaniu glutationu, co 

wiąże się z funkcją antyoksydacyjną, 

• acetylocholino-transferazy, biorącej udział w produkcji acetylocholiny, która stymuluje 

przekaźnictwo cholinergiczne. 

Witamina D zwiększa syntezę czynników neurotropowych, których zaburzona funkcja 

ma znaczący wpływ w patogenezie depresji [20]. 

Cholekalcyferol jest ważnym hormonem neurosteroidowym. Jego wpływ na depresję 

wynika z występowania VDR (Vitamin D receptor, receptor witaminy D) na  neuronach i gleju  

w mózgu, które mają znaczenie w patofizjologii choroby. Ponadto bierze udział w procesach 

immunomodelujących, neuroplastycznych, rozwoju mózgu i regulacji czynników 

neurotroficznych i neuroprotekcyjnych [21]. 

W badaniu pilotażowym, przeprowadzonym przez Shipowick i wsp., potwierdzono 

efektywność podawania 5000 IU witaminy D przez osiem tygodni kobietom z depresją 

sezonową i stężeniem witaminy  D poniżej 40 ng /ml we krwi. Odnotowano, że działanie 

cholekalcyferolu ma związek z prawidłowym funkcjonowaniem monoamin i osi podwzgórze- 

przysadka-nadnercza. Ponadto pobudza do działania receptory neuronów wpływających na 

zachowania i emocje oraz syntezę neutrofin, a także chroni mózg, pełniąc funkcję 

antyoksydacyjną [22]. 

Zauważono niedobór witaminy D zarówno wśród osób chorujących na depresję, jak                    

i tych  w okresie remisji. Istnieje negatywna korelacja między jej stężeniem a występowaniem 

objawów, głównie wśród kobiet. Ponadto, taka sama zależność występuje między ilością 

witaminy D w organizmie a czasem trwania epizodu i nawrotami choroby [19,20]. 

Skuteczniejsze działanie suplementacji zaobserwowano u osób nieleczonych farmakologicznie. 

Badanie przeprowadzone wśród pacjentów kardiologicznych informuje, że ryzyko 

zachorowania na depresję jest trzykrotnie wyższe przy bardzo niskim stężeniu witaminy D,                  

a także dwukrotnie wyższe przy niskim jej stężeniu w porównaniu z grupą kontrolną 

[20].  Faktem jest więc, że suplementacja przynosi lepsze efekty przy silnej depresji i dużym 

niedoborze witaminy [19,20]. 

Udowodniono, że u ponad połowy pacjentów po próbie samobójczej występuje 

niedobór witaminy D, wśród chorych bez takiego epizodu jest to około 30% badanych 

[20].  Ponadto wśród osób  po próbie suicydalnej zaobserwowano niższe stężenie kalciolu, niż 

u pacjentów  z grupy kontrolnej [16]. Istnieje również zależność między zaburzeniem 

funkcjonowania układu immunologicznego a ryzykiem próby popełnienia samobójstwa. 

Cholekalcyferol bierze udział w syntezie cytokin przeciwzapalnych, a jego niedobór jest 
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skorelowany ze wzrostem IL- 6, a także IL-1beta, których to podwyższone stężenie według 

badań jest wprost proporcjonalne do liczby prób samobójczych wśród pacjentów leczonych 

psychiatrycznie [20]. 

Badania sprawdzające efektywność suplementacji witaminy D na redukcję objawów 

depresji przeprowadzone zostały między innymi wśród kobiet, nastolatków przechodzących 

psychoterapię, osób otyłych i z nadwagą, w porównaniu z placebo, a także u pacjentów ze 

współistniejącymi chorobami wątroby [20,23]. Wszystkie potwierdzają korelację wyrównania 

niedoboru i redukcji objawów  choroby [20]. 

Co najmniej u 60% ciężarnych na świecie występuje niedobór witaminy D. Szczególnie 

narażone są nastolatki, Azjatki i muzułmanki, kobiety w trudnej sytuacji materialnej, ciąży 

mnogiej, otyłe, a także ciemnoskóre [18].  Bardzo częstym zjawiskiem jest deficyt witaminy D 

w przebiegu depresji poporodowej, dlatego warto włączyć jej suplementację już w czasie 

trwania ciąży [16]. 

W badaniu Högberg i wsp. wykazano wzrost stężenia witaminy D z 41 na 91 nmol/l 

wśród nastolatków, u których występował jej niedobór po miesiącu suplementacji 4000 IU                    

i dwóch miesiącach 2000 IU na dobę. Wpłynęło to na poprawę snu i koncentracji, zmniejszenie 

drażliwości, męczliwości, uczucia przygnębienia, ale także na poprawę samopoczucia i stanu 

psychicznego [20]. 

Jord i wsp. przeprowadzili trwające rok badanie wśród osób z nadwagą lub otyłością, 

cierpiących na depresję,  niestosujących farmakoterapii. Pacjenci zostali przydzieleni do trzech 

grup, gdzie jedna suplementowała 40 000 IU tygodniowo, druga 20 000 i jedną tabletkę 

placebo, trzecia zaś była grupą kontrolną. Po zakończeniu badania wśród pacjentów z grup 

badawczych zaobserwowano poprawę stanu psychicznego, z tym, że osoby ze stężeniem 

witaminy D poniżej 40 nmol/ l uzyskały 6 punktów w Skali Depresji Becka II, a powyżej 40 

nmol/ l o 1,5 punktu mniej [20]. 

Deficyt cholekalcyferolu, a przez to zaburzenia depresyjne występują częściej wśród 

pacjentów cierpiących na przewlekłe choroby wątroby. Stokes i wsp. przeprowadzili wśród 

nich półroczne badanie, w którym zastosowano suplementację 20 000 IU na tydzień,  redukcję 

objawów zaobserwowano już po trzech miesiącach [20]. 

Badanie przeprowadzone w Amsterdamie wśród osób powyżej 65. roku życia również 

udowadnia wpływ obniżonego stężenia cholekalcyferolu na nasilenie zaburzeń depresyjnych, 

a także co ciekawe, podwyższony w tej grupie poziom parathormonu o nawet 33%. Wynik 

sugeruje wpływ tego hormonu na rozwój depresji i wyjaśnia, dlaczego chorzy na pierwotną 

nadczynność przytarczyc często zmagają się z tym zaburzeniem [23]. Co więcej, na 
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Uniwersytecie w Cambridge w tej samej grupie wiekowej wykazano, że najgorsze wyniki 

testów na orientację i pamięć miały osoby z największym deficytem cholekalcyferolu  [23]. 

Udowodniono działanie protekcyjne witaminy D w depresji. Jej niedobór rozpoznany 

jest przy stężeniu 20ng/ml, ale poziom bezpieczny w większości przypadków przypada na  30 

ng/ml. W badaniu przeprowadzonym przez Ju i wsp. stwierdzono, że suplementacja 1000 IU 

wystarczy, aby uzyskać poziom bezpieczny u około połowy pacjentów, a przez to może 

zredukować zagrożenie wystąpienia depresji [20]. 

Dlatego warto włączyć suplementację witaminy D w przebiegu choroby, ponieważ nie 

zaobserwowano negatywnych skutków jej przyjmowania [21]. Wartym uwagi jest także fakt, 

że wyższe stężenie cholekalcyferolu zmniejsza ryzyko zachorowania na depresję i ma działanie 

protekcyjne [16]. Ponadto, preparaty zawierające tę witaminę są tanie, dobrze tolerowane                      

i w większości przypadków  skuteczne [20]. 

 

Foliany 

Witamina B9 jest to grupa związków, pochodnych kwasu foliowego, rozpuszczalnych 

w wodzie. Występuje głównie w postaci pochodnych mono- i poliglutaminianów, z tym, że  

w żywności zdecydowanie częściej są to związki złożone - stanowią około 75% tej grupy [10, 

24].  

Zalecane spożycie kwasu foliowego do 9. roku życia mieści się w granicach 150-300 

µg na dobę. Do 18. roku życia chłopcy powinni spożywać każdego dnia 250-330 µg,                            

a dziewczęta 300-400 µg, wszyscy dorośli zaś 400 µg [17]. 

Składniki te ulegają bardzo łatwemu utlenianiu, przez co są słabiej przyswajalne [10]. 

Przechowywane przez trzy dni, w temperaturze pokojowej świeże warzywa liściaste tracą 

nawet do 70% tego składnika [24]. Obróbka termiczna, kwasowość, czy promienie słoneczne 

mogą powodować nawet do 90% strat witaminy, dlatego warto spożywać warzywa i owoce  

w postaci surowej [10]. 

Źródłem folianów są drożdże, produkty mleczne, czy zbożowe [25]. Biodostępność jest 

znacznie większa w przypadku suplementacji lub korzystania z żywności wzbogaconej ze 

względu na bardzo duże straty w produktach konwencjonalnych [24]. 

Udowodniono także produkcję nieznacznej ilości tego składnika w jelicie grubym [24]. 

Nie wiadomo jednak, jaki jest stopień jego wchłaniania w tym odcinku przewodu 

pokarmowego. Ponadto, połowa zapasów ustrojowych folianów jest magazynowana                            

w wątrobie. Nadmiar ten może być wykorzystywany przez organizm nawet przez 3-4 miesiące 

[24]. 
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Wchłanianie kwasu foliowego mogą ograniczać różne substancje, jak na przykład: 

inhibitory reduktaz, alkohol, papierosy, czy duże ilości kawy. Niektóre leki 

przeciwpadaczkowe, które są stosowane również jako stabilizatory nastroju w chorobach 

afektywnych mogą zmniejszać przyswajanie witaminy B9 [10]. 

 

Wpływ na depresję 

Przemiana homocysteiny w metioninę przy udziale kwasu foliowego jest źródłem 

syntezy S-adenozylometioniny (SAM) - związku, którego niedobory w przebiegu depresji 

udowodniono w badaniach [26]. Dzięki niemu serotonina przekształca się w melatoninę. 

Hormon ten usuwa wolne rodniki, co chroni tkanki przed uszkodzeniem oraz przedwczesnym 

starzeniem, a także wpływa na jakość snu. Ponadto, SAM bierze udział w syntezie poliamin 

oraz w metylacji związków, takich jak: DNA, adrenalina, melatonina, fosfolipidy, białka, czy 

kreatyna [26,27]. 

Korzystne działania kwasu foliowego  na funkcje układu nerwowego wiążą się z jego 

udziałem w syntezie substancji neurostymulujących, między innymi: dopaminy, noradrenaliny, 

adrenaliny [28,29]. Jego niedobór ma związek ze wzrostem stężenia homocysteiny w 

organizmie [33]. Informacja o nadmiarze tego aminokwasu sugeruje niedobór witaminy 

B9  [17,30]. 

U osób z chorobą afektywną jednobiegunową i dwubiegunową  zaobserwowano 

zmniejszone ilości folianów w erytrocytach i surowicy [10,29]. 

W innych badaniach, przeprowadzonych w USA, udowodniono u osób z objawami 

depresji  i zaburzeniami funkcji poznawczych spadek stężenia witaminy B9, przy jednoczesnym 

wzroście homocysteiny we krwi. Niedobór kwasu foliowego wykazano u ponad 40% osób 

chorych na to zaburzenie [10]. 

Ponadto zaobserwowano związek między ilością witaminy B9 a nasileniem objawów 

depresji, ich ustępowaniem i odpowiedzią na leczenie [10,29,30]. 

Udowodniono pozytywne efekty suplementacji w leczeniu depresji w grupie osób: ze 

współistniejącymi zaburzeniami kardiologicznymi, starszych, z niezadowalającą odpowiedzią 

terapeutyczną [10]. 

W dostępnej literaturze istnieją zalecenia, według których chorym na depresję 

rekomenduje się spożycie 2 mg folianów na dobę [2].  

Inne źródła donoszą, że już 0,8 mg kwasu foliowego na dobę  wykazuje działanie 

znoszące objawy depresji [29].  
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Kwasy Tłuszczowe Omega-3 

Kwasy tłuszczowe to jednokarboksylowe związki, które różnią się między sobą 

długością łańcucha węglowego i ilością wiązań podwójnych-nienasyconych. Wyróżnia się 

kwasy omega 3, 6 i 9, w zależności od miejsca wystąpienia wiązania podwójnego. 

Najważniejsze są długołańcuchowe kwasy tłuszczowe omega-3 (LC PUFA, Long- Chain 

Polyunsaturated Fatty Acids, długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe), których 

głównymi przedstawicielami są kwas alfa linolenowy, który może być przekształcony do 

kwasu eikozapentaenowego (EPA) i dokozaheksaenowego (DHA). Występują głównie  

w olejach roślinnych i rybach, ale także margarynach miękkich, czy orzechach, na przykład 

włoskich [17]. 

Zalecenia dotyczące spożycia kwasów omega-3 przez osoby zdrowe opiera się na 

dostarczeniu 250 mg na dobę kwasów tłuszczowych eikozapentaenowego (EPA) 

i dokozaheksaenowego (DHA). W praktyce zaleca się spożycie dwóch porcji ryb w tygodniu, 

w tym jednej tłustej [17]. 

 

Wpływ na depresję 

Badania, które przeprowadził Parker i wsp. wskazują, że depresja ma związek  

z niedoborami kwasów omega-3, które ograniczają wytwarzanie prozapalnych cytokin 

biorących udział w procesie chorobowym. Stwierdzono także w zaburzeniach depresyjnych 

wzrost stężenia kwasów omega-6 w estrach cholesterolu i błonach komórkowych, a także 

nieodpowiedni stosunek omega-6 do omega-3 [10]. 

Wciąż trwają badania nad wpływem kwasów omega-3 na przebieg chorób, takich jak 

ADHD, depresja, czy zaburzenia lękowe, a także na cukrzycę, miażdżycę, a nawet nowotwory 

[10]. 

Ze względu na pełnioną przez kwas eikozapentaenowy funkcję prekursorową 

prostaglandyn, leukotrienów i innych związków wpływających na pracę mózgu, 

przeprowadzono badanie sprawdzające działanie EPA na depresję. Wykazano  w nim redukcję 

objawów tego zaburzenia i ogólny wpływ antydepresyjny. Efekt terapeutyczny kwasów omega- 

3 jest prawdopodobnie związany z rolą budulcową osłonek mielinowych neuronów, regulacją 

sygnałów nerwowych, czy przepływem neurotransmiterów [29]. 

Dlatego uważa się, że suplementacja tych kwasów  może przyczynić się do osłabienia 

procesów oksydacyjnych u chorych na depresję. Efekt ten został też udowodniony badaniem  

z placebo na kobietach w ciąży [29]. 
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Suplementacja 6 g EPA i 2 g DHA poprawia komunikację neuronów, zwiększa ilość 

BDNF (brain- derived neurotrophic factor, neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego),  

a także obniża stężenie TNF- alfa (tumor necrosis factor alfa, czynnik martwicy nowotworów) 

[7]. Inne badanie wskazuje, że dawka 1,5 - 2 mg EPA na dobę zmniejsza objawy depresji, a 

ilości powyżej 3 mg nie dają efektów innych niż placebo [31]. 

 

PODSUMOWANIE 

 

Ze względu na trudności spożycia różnorodnych i zindywidualizowanych posiłków 

przez chorych na depresję sugeruje się włączenie suplementacji, która jest jednym ze sposobów 

uzupełnienia niedoborów. Inną możliwością jest włącznie do diety produktów wzbogacanych. 

Działania kalcytriolu i jego niedobory w przebiegu depresji są udowodnione na wielu grupach 

populacyjnych. Lepszy skutek suplementacji widoczny jest wśród pacjentów nieleczonych 

farmakologicznie. Witamina ta ma  swój udział w rozwoju mózgu, produkcji katecholamin oraz 

enzymów wpływających na układ nerwowy, na przykład antyoksydacyjnie.  Istnieje negatywna 

korelacja między stężeniem witaminy D a czasem trwania depresji, jej nawrotami i nasileniem 

objawów. Zapobieganie niedoborowi tej witaminy jest jednocześnie prewencją zaburzeń 

syntezy czynników neurotropowych, enzymów,  czy katecholamin. 

Niedobór kwasu foliowego skutkuje wzrostem homocysteiny, co wpływa 

na  występowanie  i przebieg depresji. Jej wysoki poziom  wiąże się z zanikiem mózgu                             

i uszkodzeniem istoty białej, a także rozwojem zaburzeń poznawczych. Witaminy z grupy B  

mają wpływ na syntezę dopaminy, adrenaliny i noradrenaliny, co korzystnie oddziałuje na 

układ nerwowy. Wpływ kwasów omega- 3 na przebieg depresji jest związany z rolą budulcową 

osłonek mielinowych, hamowaniem cytokin prozapalnych, a także  syntezą związków 

wpływających na pracę mózgu. Wykazano ich działanie antyoksydacyjne i antydepresyjne. 

Istnieje wątpliwość co do konkretnej suplementowanej dawki, ale z pewnością bardzo ważny 

w tym przypadku jest stosunek kwasów omega-6 do omega-3. 

Suplementacja wszystkimi omówionymi składnikami pokarmowymi w zaburzeniach 

depresyjnych wykazuje pozytywne efekty wspomagając farmakoterapię i niwelujące objawy 

choroby. 
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WSTĘP 

 

Anorexia nervosa (anoreksja, anoreksja psychiczna, jadłowstręt psychiczny, AN) jest 

zaburzeniem odżywiania charakteryzującym się dążeniem do osiągnięcia skrajnie niskiej  masy 

ciała [1]. Towarzyszy temu ciągłe niezadowolenie z własnego wyglądu i zaburzony obraz ciała, 

postrzegają siebie jako osoby z nadwagą lub (niekiedy) nawet otyłością [1].  

Wskaźnik umieralności  pacjentów z anoreksją zaliczany jest do jednego z najwyższych 

wśród wszystkich zaburzeń na tle psychicznym [1].  

 

ETIOLOGIA ANOREKSJI 

    

         Etiologia choroby nie została dokładnie poznana. Obecnie uważa się, że na 

powstawanie tego zaburzenia wpływa wiele czynników. Zaliczamy do nich czynniki:  

• predysponujące do zachorowania (czynniki osobnicze, np.: zaburzenia 

endokrynologiczne; cechy osobowości, np.: osobowość obsesyjno-kompulsywna; 

czynniki rodzinne, np.: nadopiekuńczość rodziców, wyolbrzymione oczekiwania 

rodziców wobec dzieci; czynniki socjalno-ekonomiczne, np.: praca w branżach, takich 

jak modeling czy aktorstwo) 

• wyzwalające chorobę (stosowanie diety redukcyjnej bez konsultacji ze specjalistą; 

okres dojrzewania; traumatyczne sytuacje) 

• podtrzymujące objawy (somatyczne oraz psychologiczne) [2]. 
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EPIDEMIOLOGIA ANOREKSJI 

 

Anorexia nervosa to choroba, która głównie dotyka dziewcząt (10-20 razy częściej  

niż chłopców) w wieku 12-35 lat [3], jej początek szacuje się najczęściej między 15.  

a 19. rokiem życia [4].  Obecnie szacuje się, że liczba kobiet chorych na anoreksję wynosi  

od 0,9% do 4,3%, natomiast mężczyzn od 0,2% do 0,3%. W odniesieniu do populacji ogólnej 

dane epidemiologiczne podają, że rozpowszechnienie anoreksji wynosi od 1,2% do 2,4% [4].  

 

KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE ANOREKSJI 

 

Anoreksję można zdiagnozować, gdy:  

1. Pacjent/pacjentka odmawia utrzymywania masy ciała na/lub powyżej granicy masy ciała 

minimalnej dla wieku i wzrostu (masa ciała utrzymująca się poniżej 85% wartości 

minimalnej), 

2. Pacjent/pacjentka odczuwa silny lęk przed przybraniem na wadze lub otyłością mimo 

występującej niedowagi, 

3. Występują zaburzenia sposobu postrzegania kształtu własnego ciała i jego masy [5]. 

        Brak miesiączki nie jest już kryterium rozpoznania anoreksji. Przyczyną tej zmiany jest 

występowanie choroby także wśród dziewczynek będących przed pierwszą miesiączką oraz 

chłopców [5].  

Klasyfikacja DSM-V wyróżnia 4 stopnie nasilenia jadłowstrętu ze względu na wartość 

wskaźnika masy ciała (BMI- Body Mass Index): 

• łagodny (BMI ≥ 17,0 kg/m2), 

• umiarkowany (BMI 16,0 –16,9 kg/m2), 

• ciężki (BMI ≥ 15,0 –15,9 kg/m2), 

• ekstremalny ((BMI < 15,0 kg/m2) [6]. 

Zgodnie z kryteriami ICD-11 (International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems), obowiązującymi od stycznia 2022 roku, żeby zdiagnozować 

anoreksję należy stwierdzić: 

• Wartość wskaźnika masy ciała (BMI) poniżej 18,5kg/m2 u dorosłych i BMI dla wieku 

poniżej 5 percentyla u dzieci i młodzieży lub gwałtowna utrata masy ciała (np. ponad 

20% całkowitej masy ciała w ciągu 6. miesięcy), która może zastąpić cechę niskiej masy 
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ciała, o ile spełnione są inne wymagania diagnostyczne. Dzieci i młodzież mogą 

wykazywać brak przyrostu masy ciała. 

• Występowanie zachowań mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie niskiej masy 

ciała: zmniejszenie podaży energii (przez niejedzenie, wybieranie niskokalorycznych 

pokarmów, prowokowanie  wymiotów i stosowanie środków przeczyszczających, 

moczopędnych, lewatyw, nadmierny wysiłek fizyczny), celowa ekspozycja na zimno 

oraz stosowanie leków zwiększających wydatek energetyczny (np.: leki odchudzające, 

ziołowe preparaty zmniejszające masę ciała). 

• Nadmierne skupiania na  masie ciała i/lub kształcie sylwetki, przejawiające się jako 

wielokrotne ważenie się, sprawdzanie kształtu ciała za pomocą taśm mierniczych lub 

odbicia w lustrze, ciągłe liczenie spożywanych kalorii lub poszukiwanie informacji                     

o tym, jak schudnąć; lub skrajne zachowania unikające, takie jak odmowa posiadania          

w domu luster, unikanie ciasnych ubrań, odmowa poznania swojej masy ciała lub 

kupowania ubrań o określonych rozmiarach [7]. 

      Anorexia nervosa może wywoływać także inne symptomy, które zostały podzielone 

 na 3 grupy:  

1. symptomy w postępowaniu, m.in.: ściśle ograniczane pożywienie, strach przed 

jedzeniem, częste ćwiczenia fizyczne  

2. symptomy fizyczne, m.in.: znaczna redukcja masy ciała w bardzo krótkim czasie, ciągłe 

uczucie zimna, omdlenia i zawroty głowy 

3. symptomy psychologiczne, m.in.: depresja, niepewność, chwiejność nastroju, izolacja 

społeczna, niskie poczucie własnej wartości [8].   

               Anoreksja charakteryzuje się szybką progresją, prowadzącą do wyniszczenia 

organizmu, dlatego istotna jest szybka interwencja w przypadku widocznych pierwszych jej 

oznak.  

 

PRZEBIEG CHOROBY 

 

      Anoreksja zazwyczaj zaczyna się od “chęci” poprawy swojego wyglądu zewnętrznego 

oraz stosowania diety redukcyjnej i/lub prób niekonwencjonalnego sposobu żywienia, np.: 

stosowania różnych odmian wegetarianizmu lub weganizmu [9]. Stosowana dieta stopniowo 

staje się coraz bardziej restrykcyjna, chory eliminuje ze swojego jadłospisu coraz więcej 

produktów (zaczynając od słodyczy i dań typu fast food, po pieczywo, nabiał, czasem nawet 
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owoce), które uznaje za niezdrowe i/lub powodujące zwiększenie masy ciała. Osoby chore 

chowają jedzenie (w obawie przed zdemaskowaniem) w różnych miejscach: kieszeniach ubrań, 

rękawach, a następnie dyskretne pozbywanie się ukrytego pożywienia [9].  

            W pierwszej fazie, gdy utrata masy ciała jest zauważalna, chory odczuwa 

satysfakcję, jest pełen energii, zmotywowany do dalszej redukcji, jednak im dłużej to trwa, tym 

chory dotkliwiej odczuwa skutki restrykcyjnego ograniczenia energii. Rodzina w tym 

momencie zazwyczaj dostrzega nienaturalną szczupłość osoby chorej i zaczyna komentować  

jej wygląd, co w połączeniu z zaburzonym postrzeganiem swojej sylwetki przez chorego 

powoduje pogłębianie się uczucia osamotnienia, w niektórych przypadkach pojawiają  

się symptomy depresji [9]. Zauważalne są już wtedy pierwsze objawy niedożywienia  

w postaci zaburzeń funkcjonowania wielu układów: krążenia, pokarmowym, endokrynnym, 

nerwowym [9]. 

 

POWIKŁANIA I SKUTKI ANOREKSJI 

 

   Anoreksja prowadzi do wyniszczenia całego organizmu, a nasilenie jej skutków zależy 

od czasu trwania choroby, poziomu odwodnienia i niedożywienia organizmu. Osoby chore 

tracą masę mięśniową i tkankę tłuszczową, co przyczynia się do zaburzeń  w termoregulacji.  

Na ciele (najczęściej na plecach, brzuchu i przedramionach) pojawiają się cienkie puszyste 

włoski (lanugo) [10]. 

    Skóra traci swoją miękkość i elastyczność, zaczyna przypominać wyglądem skórę osoby 

w podeszłym wieku. Włosy stają się słabe, łamliwe, skłonne do wypadania, tracą swój blask              

i połysk, a paznokcie zaczynają się kruszyć.  

    W układzie krwionośnym powstają zmiany, które powodują spadki ciśnienia krwi oraz 

tętna, omdlenia i zawroty głowy, pojawia się anemia. W skrajnych przypadkach może dojść do 

zaburzeń pracy serca (arytmii) [11]. 

    W ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) mogą powstawać zaniki korowe  

i zaniki istoty białej oraz pogorszenia funkcji poznawczych: pojawiają się trudności                              

w koncentracji, zapamiętywaniu i uczeniu się [10]. 

    W układzie rozrodczym pojawiają się nieprawidłowości związane z jajnikami i macicą 

oraz zaburzenia ich czynności, powodując wtórny zanik miesiączki (amenrrhoea) [10].   

  Powikłaniem anoreksji są dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, takie jak:  

• zaparcia (60% chorujących) [12],  
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• wymioty, bóle żołądka [11],  

• uczucie poposiłkowej pełności, ból w okolicach nadbrzusza, dysfagia (trudności w 

połykaniu), nudności oraz wzdęcia [12]. 

• inne powikłania to zaburzenia funkcjonowania wątroby oraz trzustki. 

   Upośledzenie funkcji zewnątrzwydzielniczej trzustki to jedno z poważniejszych 

powikłań anoreksji. Występuje ono jednak tylko w wyniku ciężkiego niedożywienia i ustępuje 

po normalizacji masy ciała. Zaburzenia ze strony tych narządów mają łagodny przebieg i 

ustępują w wyniku przyrostu masy ciała [13].  

 W anoreksji obserwuje się upośledzenie czynności wydzielniczej tarczycy: spadek 

stężenia tyroksyny (T4) oraz trójjodotyroniny (T3). Organizm osoby chorej chroni  

się w ten sposób przed dalszą utratą masy ciała - można nazwać to procesem adaptacyjnym- 

spowalnia swój metabolizm w obliczu dalszego głodzenia się [13]. 

 

ROLA ŻYWIENIA W LECZENIU ANOREKSJI  

 

Leczenie anoreksji 

Ze względu na skomplikowaną etiologię anoreksji, leczenie jest długotrwałe i wymaga 

współpracy wielu specjalistów [2,4,14,15].  Do lekarza pierwszego kontaktu trafiają osoby 

chore na anoreksję w pierwszej fazie choroby i to właśnie on odpowiada za poprowadzenie 

leczenia w odpowiednim kierunku i skierowanie do odpowiedniego specjalisty. W drugiej 

kolejności osoba chora powinna zostać skierowana do psychoterapeuty lub psychiatry oraz 

odpowiednio wykwalifikowanego dietetyka. W zależności od zaburzeń współistniejących 

koniecznie może okazać się włączenie do współpracy innego specjalisty- endokrynologa, czy 

kardiologa [6]. Rodzaj i miejsce leczenia zależy od stopnia niedożywienia chorego i może być 

prowadzone w sposób ambulatoryjny, jeżeli ubytek masy ciała jest niewielki i nie stanowi 

zagrożenia życia [6]. 

 

Etapy leczenia anoreksji 

Pierwszy etap leczenia anoreksji obejmuje działania mające na celu zminimalizowanie 

ryzyka wystąpienia stanu zagrożenia życia, unormowanie gospodarki wodno-elektrolitowej 

oraz przeciwdziałanie wyniszczeniu [16].   

Drugi etap to normalizacja masy ciała oraz leczenie powikłań niedożywienia. Ostatnim 

krokiem jest odpowiednia edukacja żywieniowa. Podstawowym elementem leczenia jest 
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psychoterapia, najczęściej indywidualna uzupełniona o terapię dodatkową (grupową lub 

rodzinną) [6]. To bardzo ważny element leczenia anoreksji i powinien być rozpoczęty jak 

najwcześniej od postawienia diagnozy [16].  

Istotnym elementem prawidłowo prowadzonego leczenia jest leczenie żywieniowe,  

które obejmuje: ocenę sposobu żywienia, ocenę stanu odżywienia, badania biochemiczne                          

i immunologiczne oraz obliczenie zapotrzebowania energetycznego organizmu pacjenta.  

 Farmakoterapia w leczeniu anoreksji najczęściej stosowana jest w przypadkach 

współistnienia objawów depresyjnych lub lękowych [16].  

 

Rola dietetyka w leczeniu anoreksji 

 Praca dietetyka w zespole specjalistycznym podczas leczenia anoreksji opiera  

się głównie na dwóch elementach:  

• oceny stanu odżywienia pacjenta (za pomocą pomiarów antropometrycznych: pomiar 

aktualnej masy ciała, wskaźnik BMI lub Cole’a, oznaczenie beztłuszczowej masy ciała 

i zawartości tkanki tłuszczowej oraz oznaczenie masy mięśniowej) [4].  

• oceny jego aktualnego sposobu żywienia (za pomocą m.in.: wywiadu 24-godzinnego, 

metody bieżącego notowania, metody Zdalnego Fotografowania Żywności) [4]. 

Jest to niezbędna wiedza do opracowania indywidualnej diety dla pacjenta [4]. 

Po uzyskaniu niezbędnych informacji na temat stanu odżywienia pacjenta dietetyk ustala 

zapotrzebowanie energetyczne oraz zapotrzebowanie na poszczególne składniki odżywcze, 

oraz płyny. Obliczenia zawsze powinny odnosić się do aktualnej masy ciała pacjenta [4].  

 

Dietoterapia anoreksji 

 Sposób dostarczania składników pokarmowych zależy od stanu fizycznego  

i psychicznego pacjenta. Wyróżniamy żywienie:  

• doustne - najbardziej zalecane 

• dojelitowe 

• za pomocą sondy dożołądkowej 

• pozajelitowe 

Leczenie żywieniowe anoreksji można podzielić na 3 etapy:  

• faza rozpoczęcia leczenia żywieniowego (1 etap),  

• faza przejściowa w leczeniu żywieniowym (2 etap),  

• faza stabilizacji masy ciała i stanu odżywienia (3 etap) [4,17,18].  
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     Pacjenci z BMI >14kg/m2 rozpoczynają leczenie od podaży energii 30-40 kilokalorii 

(kcal)/kg masy ciała/dobę, a wartość energetyczna (w przeliczeniu na kilogram aktualnej masy 

ciała) jest stopniowo zwiększana na kolejnych etapach leczenia [18]. Natomiast pacjenci, 

których wartość wskaźnika BMI wynosi <14 kg/m2 lub którzy prowadzili głodówkę dłużej niż 

15 dni powinni rozpocząć dietoterapię od podaży energii w granicach 5-10kcal/kg masy 

ciała/dobę [29]. Według aktualnych zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia [30], podaż 

makroskładników pokarmowych w diecie pacjenta powinna wynosić:  

• białko: 15-25% całodobowej podaży energii  

• tłuszcze: 20-30% całodobowej podaży energii 

• węglowodany: 50-60% całodobowej podaży energii [30]. 

 W diecie pacjenta powinny być uwzględnione zarówno węglowodany złożone (ciemne 

pieczywo, ciemny makaron, płatki owsiane), jak i  proste (miód, dżem, owoce). Podaż 

sacharozy nie powinna jednak przekraczać 10% ogólnego zapotrzebowania energetycznego 

[31]. 

 Ze względu na występujące niedobory białkowe należy uwzględnić w diecie produkty 

białkowe o dużej biodostępności i wysokiej wartości odżywczej, takie jak: ryby, jaja, drób [13]. 

W celu wsparcia procesów syntezy w organizmie, podaż białka można stopniowo zwiększać 

do wartości przekraczającej zapotrzebowanie pacjenta (nawet do 2g/kg mc/d) [4, 28].  

U pacjentów z anoreksją można zaobserwować zjawisko tzw. fobii tłuszczowej, która 

polega na unikaniu spożywania produktów zawierających duże ilości tłuszczu [13]. Chorzy na 

anoreksję często nie tolerują diety bogatej w tłuszcze wskutek ,,odzwyczajenia ’’organizmu od 

ich trawienia. Dlatego w jadłospisie należy uwzględnić głównie tłuszcze łatwostrawne, takie 

jak oleje roślinne, a w szczególności wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WNKT) z rodziny 

omega-3 (eikozapentaenowy, dokozaheksaenowy), które znajdują się między innymi w: oleju 

lnianym, rzepakowym i tłustych rybach (łosoś, makrela, tuńczyk). 

 Podaż błonnika pokarmowego początkowo nie powinna przekraczać 30g/dobę. Tą ilość 

można stopniowo zwiększać do 40g/dobę [28]. Dobrym źródłem błonnika będą surowe 

warzywa i owoce, a także pełnoziarniste produkty zbożowe, jak kasza gryczana, płatki owsiane, 

razowe pieczywo.  

Inne składniki pokarmowe powinny być spożywane w ilości określonej przez Normy 

Żywienia dla populacji Polski opracowane przez Instytut Żywności i Żywienia [19]. 
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 Jeśli u chorego zostaną stwierdzone niedobory (witamin i/lub składników mineralnych) 

należy uwzględnić w diecie produkty spożywcze będące ich źródłem lub rozpocząć 

suplementację farmakologiczną [20].  

W diecie należy unikać tłustych mięs, sosów, kremów, ostrych przypraw, czy potraw 

wzdymających - mogą wywoływać dolegliwości żołądkowo-jelitowe (wzdęcia, zaparcia, 

biegunki, uczucie pełności) oraz zniechęcić chorego do dalszego podejmowania terapii [18].  

 Pacjent powinien spożywać 5-6 niewielkich objętościowo posiłków, aby gwałtownie 

nie rozciągać skurczonego żołądka. Objętość spożywanej porcji można stopniowo zwiększać. 

Korzystne jest spożywanie posiłków o określonych porach, w regularnych odstępach czasu, 

należy zwrócić uwagę, aby czas spożywania jednego posiłku nie przekraczał  

30 minut [18].  Podczas planowania jadłospisu należy uwzględnić preferencje smakowe 

pacjenta oraz atrakcyjny wygląd potrawy, estetyczny sposób ich podania [18,21].  

 Dieta pacjentów podczas dietoterapii powinna w jak największym stopniu przypominać 

dietę tradycyjną. W określonych przypadkach (kiedy konieczne jest żywienie dojelitowe lub 

pozajelitowe) można włączyć dodatkowo diety przemysłowe [18]. 

 Zalecany bezpieczny przyrost masy ciała pacjentów podczas leczenia żywieniowego 

wynosi 0,5- 1kg na tydzień [18].  

 

REFEEDING SYNDROME 

 

Zespół realimentacyjny (ZR, zespół ponownego odżywienia, zespół szoku 

pokarmowego) [22] opisuje się jako ostre zaburzenie hormonalno-metaboliczne, które można 

zaobserwować u chorych ze znacznym wyniszczeniem organizmu po zbyt szybkim 

rozpoczęciu żywienia drogą enteralną lub parenteralną. Przyczyną jego powstawania może być 

zbyt szybkie podanie za dużej ilości pożywienia jednocześnie.  

Objawami zespołu realimentacyjnego są:  

• kwasica metaboliczna (nagromadzenie się we krwi zbyt dużych ilości substancji 

kwaśnych),  

• niedobory witamin (tiaminy)  

• zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej - niedobór fosforu (hipofosfatemia), 

magnezu (hipomagnezemia), potasu (hipokaliemia), sodu (hiponatremia)  

• zatrzymanie (retencja) płynów w organizmie [22].  
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Przy długotrwałej obniżonej podaży glukozy (głodu), w organizmie pacjenta rośnie 

stężenie glukagonu, a spada poziom insuliny. Organizm do prawidłowego funkcjonowania 

potrzebuje energii, którą w warunkach fizjologicznych czerpał z glukozy. W wyniku jej braku 

rozpoczyna pobieranie energii z innych źródeł - tworzy glukozę ze związków niecukrowych 

(aminokwasy lub trójglicerydy) w procesie glukoneogenezy [22]. W wątrobie rozkładany jest 

glikogen (glikogenoliza), a w tkance tłuszczowej dochodzi do rozkładu trójglicerydów 

(lipoliza). Powstałe ciała ketonowe i wolne kwasy tłuszczowe są wykorzystywane do 

uzyskiwania energii, w wyniku czego organizm zużywa duże ilości jonów, powodując 

powstawanie niedoborów [22].  

W momencie dostarczenia dla organizmu pokarmu po długiej głodówce obserwuje 

 się gwałtowny wyrzut insuliny i nasilenie glikolizy (rozkład glukozy). Do tego procesu 

niezbędne są reszty fosforanowe i dochodzi do wyczerpywania ich zapasów ustrojowych [22].  

W organizmie rozwija się oporność tkanek na endogenną glukozę i w pierwszych dniach 

żywienia występuje duże ryzyko rozwoju hiperglikemii oraz kwasicy metabolicznej [22]. Zbyt 

duże stężenie glukozy we krwi zwiększa lipogenezę, prowadząc do stłuszczenia wątroby                        

i niewydolności oddechowej [22].  

W wyniku migracji jonów potasu, fosforu i magnezu do wnętrza komórek, rozwijają 

poważne zaburzenia elektrolitowe [22]. 

 Fosfor pełni szereg istotnych funkcji w organizmie: reguluje pracę serca oraz wpływa 

na równowagę kwasowo-zasadową [21]. Jest składnikiem związków wysokoenergetycznych- 

ATP i ADP, a jego niedobór w organizmie może spowodować niewydolność krążenia lub 

niewydolność oddechową [22]. 

U pacjentów chorych na anoreksję możemy wyróżnić  3 czynniki zwiększające ryzyko 

wystąpienia zespołu realimentacyjnego: bardzo niską wartość wskaźnika BMI [22], 

podwyższone stężenie azotu mocznikowego (>6,7 mmol/l) w chwili przyjęcia do szpitala oraz 

wiek > 60. r.ż.  [22].  

Śmiertelnym powikłaniem zespołu ponownego odżywienia mogą być komorowe 

zaburzenia rytmu serca rozwijające się na tle niedoborów potasu i magnezu [22].  

 Pacjenci chorujący  na anoreksję psychiczną są w grupie podwyższonego ryzyka 

wystąpienia refeeding syndrome. Istotne jest, aby tych pacjentów stale monitorować, a leczenie 

żywieniowe wdrażać powoli (zespół realimentacyjny pojawia się głównie w ciągu pierwszych 

72. godzin od momentu wprowadzenia żywienia) [22]. Według kryteriów opracowanych przez 
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NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) pacjenci będący w grupie 

wysokiego ryzyka wystąpienia ZR to pacjenci, którzy: 

• Spełniają co najmniej jeden czynnik spośród niżej wymienionych: 

➢ BMI < 16 kg/ m2 

➢ niezamierzona utrata masy ciała >15% w ciągu ostatnich 3-6 miesięcy 

➢ bardzo małe bądź zerowe spożycie pokarmów przez okres >10 dni 

➢ niskie stężenie potasu, fosforu, magnezu przed rozpoczęciem leczenia 

żywieniowego 

lub 

• Spełniają dwa lub więcej czynników spośród: 

➢ BMI < 18,5 kg/ m2 

➢ niezamierzona utrata masy ciała >10% w ciągu ostatnich 3-6 miesięcy 

➢ bardzo małe bądź zerowe spożycie pokarmów przez okres >5 dni 

➢ w wywiadzie stwierdzono: nadużywanie alkoholu lub narkotyków, przyjmowanie 

leków, takich jak: leki zobojętniające sok żołądkowy, leki moczopędne lub insulina 

[23]. 

 

KONTROLA STANU ZDROWIA PACJENTA Z JADŁOWSTRĘTEM 

PSYCHICZNYM 

 

W pierwszym etapie leczenia należy stale monitorować pracę serca, masę ciała, bilans 

płynów, ewentualne obrzęki oraz wyniki badań biochemicznych. Przez pierwszy tydzień należy 

codziennie oznaczać stężenia: fosforanów, jonów wapnia, potasu oraz magnezu i dodatkowo 

oznaczać poziom glukozy we krwi [22]. Ze względu na istotną rolę tiaminy, od początku 

leczenia żywieniowego należy włączyć jej suplementację w ilości 200-300 mg/dobę codziennie 

przez 10 dni [23]. Konieczne jest wyrównanie zaburzeń elektrolitowych [23]. W przypadku 

wystąpienia symptomów zespołu ponownego odżywienia należy wstrzymać leczenie 

żywieniowe i ustabilizować stan zdrowia pacjenta (wyrównać zaburzenia wodno- 

elektrolitowe, uzupełnić niedobory witamin oraz składników mineralnych). Po osiągnięciu 

stabilnego stanu pacjenta można na nowo rozpocząć żywienie, zaczynając od połowy 

początkowej podaży energii [22]. 

 

NIEDOBORY POKARMOWE W ANOREKSJI 
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 Badania wskazują, że w diecie pacjentów chorych na anoreksję występuje niska podaż 

witamin: z grupy B (zwłaszcza tiaminy, niacyny i kobalaminy), D, C oraz A, a także 

obserwowane są niedobory składników mineralnych: głównie wapnia (Ca), fosforu (P), żelaza 

(Fe), cynku (Zn), miedzi (Cu) i selenu (Se) [4,24]. W diecie pacjenta należy zwrócić szczególną 

uwagę na podaż produktów zawierających duże ilości tych składników i uwzględnić je                           

w jadłospisie. 

Jednym z celów odpowiedniej terapii żywieniowej jest normalizacja masy ciała, co 

zmniejsza ryzyko zagrożenia życia pacjenta. Dodatkowo leczenie żywieniowe powinno pomóc 

korygować nieprawidłowe zachowania żywieniowe powstałe podczas choroby [18]. Należy na 

nowo nauczyć pacjenta prawidłowego odczuwania głodu i sytości oraz przeprowadzić edukację 

żywieniową, która może zminimalizować ryzyko nawrotu choroby [18].   

 

WNIOSKI 

 

1. Anorexia nervosa jest zaburzeniem psychicznym zaliczanym do grupy zaburzeń 

odżywiania, charakteryzującej się celową utratą masy ciała przez odmawianie posiłków 

oraz nadmierne ćwiczenia fizyczne. 

2. Objawy choroby są bardzo zróżnicowane, dochodzi do znacznej utraty masy ciała i 

wyniszczenia organizmu oraz licznych powikłań: metabolicznych. hormonalnych, 

kardiologicznych, gastrologicznych, dermatologicznych i zmian w ośrodkowym 

układzie nerwowym. 

3. Leczenie anoreksji jest procesem długotrwałym, angażującym wiele gałęzi medycyny 

w stabilizację stanu somatycznego i psychicznego pacjenta. Polega na poprawie bądź 

znacznej korekcji nawyków żywieniowych, wypracowaniu nowych mechanizmów 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, zweryfikowaniu obrazu własnego 

ciała oraz odzyskaniu poczucia własnej wartości. 

4. Praca dietetyka podczas leczenia anoreksji polega na opracowaniu odpowiedniej diety, 

uwzględniającej zapotrzebowanie energetyczne chorego oraz zapotrzebowanie na 

witaminy: B1 (tiamina), B3 (niacyna), B12 (kobalamina), D, C oraz A i składniki 

mineralne: wapń (Ca), fosfor (P), żelazo (Fe), cynk (Zn), miedz (Cu), selen (Se). 

Prawidłowo przeprowadzona edukacja żywieniowa może zminimalizować ryzyko 

nawrotu choroby. 
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WSTĘP 

 

Starzenie się jest naturalnym, wieloczynnikowym, postępującym procesem podczas 

którego dochodzi do nieodwracalnych zmian w komórkach, tkankach i narządach organizmu 

[1,2]. Należy je rozpatrywać na płaszczyźnie biologicznej, społeczno-socjalnej oraz 

psychologicznej [1]. Przebiega w sposób zindywidualizowany, prowadząc do różnic 

pomiędzy seniorami w tym samym wieku.  Sam proces starzenia nie prowadzi do procesów 

chorobowych, jednak sprzyja ich powstawaniu [3,4]. Jest zdeterminowany zarówno przez 

czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Optymalna modyfikacja tych czynników powoduje 

utrzymanie homeostazy, co wpływa na pomyślne starzenie [1,2]. 

Proces starzenia powinniśmy rozpatrywać jako proces złożony. Po pierwsze, dotyczy on 

każdej osoby w sposób indywidualny. Po drugie, proces ten dotyczy całych populacji. Pojęcie 

starzenia się populacji w świetle historii jest stosunkowo nowym zagadnieniem, dotyczącym 

głównie społeczności ludzkich [5,6]. Na początku naszej ery średnia długość ludzkiego życia 

wynosiła między 20 a 30 lat [7].  

Wraz z poprawą warunków sanitarnych, rozwojem medycyny, wynalezieniem 

antybiotyków i stosowaniem szczepień obserwowano zmniejszanie śmiertelności i stopniowe 

przedłużanie długości życia [6]. 

Od ponad stu lat ludzie starają się odkryć, co może być przyczyną starzenia się 

organizmu. Początkowo próbowano znaleźć jedną, konkretną, uniwersalną przyczynę 

starzenia. Z czasem starzenie zaczęto traktować jako złożony proces, który powinien być 

rozpatrywany na wielu płaszczyznach. Rozpoczęto poszukiwania kilku komplementarnych 
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procesów, które mogą wpływać na starzenie się organizmu. Obecnie coraz częściej 

akceptowane są poglądy mówiące, iż starzenie jest konsekwencją występowania całego 

systemu wzajemnych powiązań [6].  

Starzenie się jest jednym z naturalnych procesów zachodzących podczas życia każdego 

człowieka [8]. Może ono przebiegać w sposób fizjologiczny jako proces regresywnych, 

zachodzących w sposób nieodwracalny zmian w komórkach, tkankach, a także całych 

narządach [1]. Proces ten nie jest bezpośrednią przyczyną powstawania niesprawności                      

i chorób, jednak może sprzyjać ich wystąpieniu [3,4]. Okres powolnego starzenia 

charakteryzujący się postępującym pogorszeniem funkcjonowania układów, zmniejszeniem 

zdolności do zwalczania infekcji, radzenia sobie z przeciążeniami i urazami, zaczyna się 

między 25. – 30. rokiem życia [8]. Najbardziej zauważalnym zjawiskiem procesu starzenia są 

stopniowe zmiany, jakie zachodzą w poszczególnych układach. W każdym z układów 

starzenie zachodzi w innym tempie. Najszybciej postępują zmiany w obrębie układu 

oddechowego i wynoszą około 1% na rok życia. Najwolniej obserwuje się zmiany mózgowo-

nerwowe, jest to około 3,5% na dekadę życia, a zaraz po nich w tempie 4% na dziesięć lat 

postępują zmiany sercowo-naczyniowe oraz nerkowe [9]. 

W pełni fizjologiczne starzenie, czyli takie podczas którego na organizm nie działają 

czynniki środowiskowe oraz nie występują żadne stresory, które przyśpieszają proces 

starzenia, jest możliwe tylko w teorii [1,10]. Obecnie możemy wskazać na bardzo wiele 

czynników, które poprzez wpływ na rozwój stanu zapalnego i oddziaływanie na układ 

odpornościowy sprawiają, że mamy do czynienia ze starzeniem patologicznym [10]. Bardzo 

ciężko jest określić sztywne granice mówiące, czy obserwowane zmiany są wynikiem 

wyłącznie starzenia fizjologicznego, czy jest to już starzenie patologiczne [3]. Najczęściej 

jednak na zachodzące procesy ma wpływ wiele innych czynników, takich jak: czynniki 

środowiskowe, choroby współistniejące, styl życia [10].  

Dysponujemy wiedzą na temat związku sposobu odżywienia a utrzymaniem zdrowia 

fizycznego i umysłowego. Odpowiednio skomponowana dieta może być wykorzystywana w 

prewencji i leczeniu bardzo wielu chorób [11]. Dowody wskazują między innymi na 

skuteczność zdrowych wzorców żywieniowych w profilaktyce chorób układu krążenia, które 

stanowią główną przyczynę zgonów w krajach zachodnich [12]. Sposób żywienia może 

wpływać na ograniczenie lub zaostrzenie stanu zapalnego organizmu, a co za tym idzie 

wpływać na przebieg procesu starzenia [10]. Badania pokazują, że odpowiednie nawyki 

żywieniowe, dieta zawierająca produkty bogate w antyoksydanty ma korzystny wpływ 
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zarówno na choroby przewlekłe, jak i choroby związane z wiekiem, zwłaszcza choroby 

neurodegeneracyjne, co przyczynia się do spowolnienia zachodzących procesów starzenia 

[13].  

 

CZYNNIKI ŻYWIENIOWE PRZYŚPIESZAJĄCE PROCESY STARZENIA 

ORGANIZMU CZŁOWIEKA 

 

Szacuje się, że w Polsce do połowy wszystkich zgonów przyczyniają się behawioralne 

czynniki ryzyka, do których zaliczamy spożywanie alkoholu, niską aktywność fizyczną, 

palenie tytoniu oraz nieprawidłową dietę [14]. Problem nieprawidłowego odżywiania dotyczy 

już praktycznie każdej grupy wiekowej. W ciągu ostatnich dwudziestu lat nastąpił znaczny 

wzrost wskaźnika nadwagi i otyłości wśród dzieci. Osoby dorosłe w kwestii odżywiania nie 

stanowią dobrego przykładu dla dzieci. Również grupa osób powyżej 60. roku życia nie jest 

wolna od problemów, jakie niesie za sobą nadmierna masa ciała. Połączenie otyłości oraz 

związanym z wiekiem zwiększonym ryzykiem chorób przewlekłych może prowadzić do 

powstania ograniczeń fizycznych, a co za tym idzie mniejszej niezależności, która w znaczący 

sposób wpływa na odbieranie starości [15].  

Globalnym problemem stało się stosowanie przez większość społeczeństwa tak 

zwanej diety zachodniej [11]. Opiera się ona na żywności wysokoprzetworzonej, obfitującej 

w nasycone kwasy tłuszczowe oraz ogromne ilości soli, cukru, konserwantów i różnych 

dodatków wpływających na walorowy smakowe [10,11,16]. Osoby stosujące dietę zachodnią 

spożywają zbyt małe ilości warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, przez co 

szczególnie są narażone na powstawanie niedoborów witamin, składników mineralnych oraz 

błonnika pokarmowego [11]. Coraz liczniejsze badania nad wpływem diety na nasze zdrowie 

i procesy starzenia ukazują, jak wiele niebezpieczeństw płynie ze stosowania modelu diety 

zachodniej. Dostarcza ona odpowiedniej ilości energii, zaspokajając głód, jednak nie 

zapewnia odpowiedniej ilości makro- i mikroskładników niezbędnych do utrzymania 

homeostazy organizmu [10]. Wysokoenergetyczna i wysokoprzetworzona żywność 

przyczynia się do rozwoju chorób przewlekłych w tym otyłości, cukrzycy i chorób układu 

krążenia, wpływa także na mikrobiotę jelitową, układ nerwowy oraz układ odpornościowy 

[17]. Wykazano, że zachodnia dieta aktywuje układ odpornościowy, prowadząc do 

powstawania przewlekłego stanu zapalnego [16]. Osoby, które przyjęły zachodni styl życia 
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praktycznie ciągle dostarczają do swojego organizmu ogromne ilości bodźców wywołujących 

odpowiedź immunologiczną, a co za tym idzie przyśpieszają  proces starzenia [10].  

Szeroka dostępność żywności wysokoprzetworzonej, do której należą: słodkie, 

wysokotłuszczowe potrawy, słodzone napoje oraz żywność typu fast food  sprawia, że ludzie 

nie spożywają żywności tylko dla zaspokojenia potrzeb fizjologicznych. Nasza kultura 

traktuje żywność jako ważny element spotkań, część naszej tradycji. Takie podejście znajduje 

swoje odzwierciedlenie w badaniach naukowych, które pokazują, iż przetworzona żywność    

w znacznym stopniu pobudza układ nagrody, który związany jest z odczuwaniem 

subiektywnej przyjemności [18]. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do zachowań 

przypominających uzależnienie, np. od palenia tytoniu, czy spożywania alkoholu. Narażenie 

na negatywne emocje, stres może wiązać się ze zmianą poziomu dopaminy w mózgu, 

powodując występowanie napadów objadania się [17,18].   

W ciągu ostatniego stulecia wytwarzanie żywności ewoluowało, nastawiając się na 

masowe wytwarzanie wysokowydajnych, niedrogich produktów rolnych, które są poddawane 

licznym procesom obróbki. Powstała w ten sposób żywność ultra przetworzona, która ma 

niewysoką cenę, długi okres przydatności do spożycia, jest stosunkowo bezpieczna z punktu 

widzenia mikrobiologicznego, nadaje się do bezpośredniego spożycia lub jest łatwa                          

w przygotowaniu [19,20]. Wraz z rozpowszechnieniem jej dostępności zaczęto obserwować 

liczne negatywne skutki zdrowotne. Coraz więcej ludzi dotyczy problem otyłości i cukrzycy. 

Zależności między tymi elementami dopatruje się w gęstości odżywczej produktów ultra 

przetworzonych. Zazwyczaj tego typu żywność bogata jest w cukry proste oraz nasycone 

kwasy tłuszczowe, przez co bardzo łatwo przekroczyć indywidualne zapotrzebowanie 

energetyczne [10,20,21]. 

 

CZYNNIKI ŻYWIENIOWE SPOWALNIAJĄCE PROCES STARZENIA SIĘ 

ORGANIZMU CZŁOWIEKA 

 

W dążeniu do długiego życia w zdrowiu ogromną rolę odgrywają czynniki 

środowiskowe, podlegające modyfikacji. Znając je, możemy tak na nie wpływać, by 

minimalizować ryzyko występowania niekorzystnych procesów prowadzących rozwoju 

procesu zapalnego i uszkodzenia komórek [14,22]. Wiedza na temat szkodliwości 

poszczególnych substancji sprawiła, że zaczęto szukać alternatywy dla zachodniej diety, która 

okazała się nie sprzyjać fizjologicznemu starzeniu [12]. Pojawiło się wiele publikacji na temat 
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dobroczynnego wpływu diet: Śródziemnomorskiej, DASH (Dietary Approaches to Stop 

Hypertension), czy też MIND (Mediterranean-DASH Intervention for neurodegenerative 

Dealy). Diety te mają być alternatywą do stosowanej obecnie diety zachodniej, a ich 

stosowanie ma zmniejszać ryzyko zachorowania i pomagać w kontrolowaniu przebiegu 

toczących się chorób [12,23,24]. Ostatnie lata zwracają również uwagę na rolę 

poszczególnych cząsteczek żywności, takich jak polifenole, antyoksydanty                                      

w minimalizowaniu skutków nadmiernej produkcji wolnych rodników [13,22,25].  

Dieta śródziemnomorska cechuje się wyborem regionalnych, świeżych produktów, 

uprawianiem regularnego wysiłku fizycznego oraz odpowiednim odpoczynkiem. Podstawą do 

komponowania codziennych posiłków jest pełnoziarniste pieczywo, nierafinowane zboża, 

które są bogatym źródłem błonnika pokarmowego oraz owoce i warzywa, które oprócz 

błonnika dostarczają dużych ilości polifenoli i antyoksydantów. Źródłami białka w diecie są 

ryby, drób, jaja oraz rośliny strączkowe. Produkty mleczne zalecane są codziennie                           

w umiarkowanej ilości jako źródło wapnia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania 

serca i układu kostnego. Zwraca się uwagę, by wybierać produkty fermentowane o niskiej 

zawartości tłuszczu [23]. Ten z kolei w diecie śródziemnomorskiej dostarczany jest głównie                           

z oliwy z oliwek oraz tłustych ryb i orzechów. Sprawia to, że dieta zawiera małą ilość 

tłuszczów nasyconych, a obfituje w nienasycone kwasy tłuszczowe i przeciwutleniacze. 

Głównym źródłem nawodnienia jest woda, która powinna być wypijana w ilości 1,5 - 2l 

dziennie, co odpowiada ilości około 8 szklanek. Komponenty, które w tym modelu żywienia 

występują w dużych ilościach wykazują właściwości przeciwzapalne, zmniejszają ryzyko 

występowania chorób oraz obniżają śmiertelność całkowitą [23,26].   

Dieta DASH w swoich założeniach jest podobna do diety śródziemnomorskiej 

zalecającej spożywanie dużej ilości warzyw i owoców, produktów pełnoziarnistych, 

dostarczania różnych źródeł białka (roślinnego i zwierzęcego) i ograniczenia żywności 

wysokoprzetworzonej. Dieta DASH kładzie jednak większy nacisk na niskotłuszczowe 

produkty mleczne, ograniczenie ilości sodu <2300 mg/d oraz wyeliminowanie lub znaczące 

ograniczenie ilość spożywanego alkoholu [23,27,28]. Badania pokazują, że takie zalecenia 

wpływają znacząco na obniżenie ciśnienia tętniczego krwi zarówno u osób z już 

występującym nadciśnieniem tętniczym, jak również u osób zagrożonych rozwojem tego 

schorzenia [23,27]. Dodatkowo, dieta zaplanowana jest w taki sposób, aby mogła być 

stosowana przez ogólną populację. Jest więc bezpieczną alternatywą diety zachodniej [23]. 

Tak korzystne efekty terapeutyczne, uzyskane po stosowaniu diety sprawiły, że dieta DASH 
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została zaakceptowana jako niefarmakologiczna forma leczenia pacjentów dotkniętych 

nadciśnieniem tętniczym [28]. Wykazano, że dieta wraz ze zwiększeniem aktywności 

fizycznej, poprawia ogólny stan zdrowia, wpływa na redukcję nadmiernej tkanki tłuszczowej, 

przyczynia się do poprawy funkcjonowania serca, ograniczenia występowanie chorób 

metabolicznych, w tym zespołu metabolicznego, cukrzycy oraz niealkoholowego stłuszczenia 

wątroby [27]. 

Utrzymanie sprawności umysłowej oraz zapobieganie lub odwlekanie w czasie 

osłabienia funkcji poznawczych, wystąpienia demencji i choroby Alzheimera stanowią ważny 

element planowania pozytywnego starzenia. Zgodnie z dietą MIND w codziennej diecie 

powinny znajdować się duże ilości świeżych owoców i warzyw. Koncentruje się na  

produktach dostarczających składników wspomagających pracę mózgu, takich jak fasola, 

produkty pełnoziarniste, ryby, drób oraz oliwa z oliwek i umiarkowane spożycie wina. 

Ponadto dieta MIND zwraca szczególną uwagę na uwzględnienie w jadłospisie jagód oraz 

zielonych warzyw liściastych [23,29]. Oprócz produktów korzystnych dla funkcjonowania 

mózgu, dieta MIND przedstawia też wykaz produktów, które wpływają negatywnie i których 

obecności w diecie powinna zostać ograniczona. Do tych produktów zaliczamy czerwone 

mięso, produkty smażone, żywność typu fast food, masło, margaryna,  oraz ciasta i słodycze 

[23]. Badania pokazują, że przestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do zmniejszenia aż                

o 53% ryzyka choroby Alzheimera oraz powodować rzadsze i późniejsze występowanie 

zaburzeń  funkcji poznawczych, co jest szczególnie korzystne w kontekście procesu starzenia 

organizmu [29].   

Część teorii starzenia za przyczynę  pogarszającego się z wiekiem stanu organizmu                 

i coraz liczniejsze występowanie chorób obarcza występujący w organizmie stres 

oksydacyjny. Wynika on z braku równowagi pomiędzy licznymi reaktywnymi formami tlenu 

i azotu a neutralizowaniem ich przez mechanizmy obronne przeciwutleniaczy. Ich 

powstawanie związane jest z endogennymi procesami zachodzącymi w organizmie, ale też 

mogą być generowane egzogennie poprzez czynniki związane ze stylem życia. Mowa tutaj                   

o zanieczyszczeniach powietrza, wody, obecności metali ciężkich, jak również sposobach 

przyrządzania żywności, zwłaszcza wędzeniu lub wielokrotnym smażeniu na tym samym 

tłuszczu [30,31]. Dieta bogata w owoce i warzywa oraz opierająca się na produktach jak 

najmniej przetworzonych, będących źródłem związków o charakterze antyoksydacyjnym, 

może przyczynić się do zachowania równowagi między produkcją a usuwaniem reaktywnych 
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form tlenu i azotu [30]. Do najczęściej badanych przeciwutleniaczy należą polifenole, 

witamina A, witamina C, witamina E oraz selen [22,30].  

Większość diet koncentruje się na zaleceniach spożywania dużej ilości owoców                          

i warzyw, produktów pełnoziarnistych, oliwy z oliwek, roślin strączkowych, orzechów. Część 

diet zwraca też uwagę na możliwe korzyści płynące ze spożywania umiarkowanych ilości 

kawy, herbaty i czerwonego wina. Składnikami, które występują w tych wszystkich 

produktach i odpowiadają za ich korzystne dla naszego zdrowia właściwości są między 

innymi polifenole [23]. Istnieją badania pokazujące, że spożycie żywności bogatej w te 

związki dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym i przeciwutleniającym mogą 

pomagać w prewencji lub leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego, zespołów 

neurodegeneracyjnych, zespołu metabolicznego, czy chorób nowotworowych. Najwięcej 

związków polifenolowych występuje w jagodach, jeżynach, malinach, winogronach, 

śliwkach, truskawkach i jabłkach. Do związków mających właściwości przeciwstarzeniowe 

zaliczamy polifenole z jagód, teaflawiny znajdujące się w czarnej herbacie oraz procyjanidy    

z jabłek [32].  

Witaminami o silnych właściwościach antyoksydacyjnych są witamina A, C oraz E 

działająca synergistycznie z selenem. Niedobory tych witamin zwiększają podatność tkanek 

organizmu na działanie wolnych rodników zarówno tych powstałych w sposób endogenny, 

jak i tych pochodzących ze środowiska [30]. Do przyczyn takiego stanu rzeczy, oprócz 

wymienionych wcześniej błędów ilościowych i jakościowych, można zaliczyć zmniejszoną 

ilość pierwiastków w środowisku. W Polsce dotyczy to głównie jodu i selenu. Występujące na 

terenie Polski gleby są ubogie w selen, co z pewnością ma wpływ na to, że przyjmowane 

ilości selenu należą do najniższych w Europie [11]. Jest to bardzo niekorzystne, ponieważ 

niedobory selenu mogą zwiększać ryzyko chorób związanych ze starzeniem m.in. chorób 

układu krążenia, wpływać na osłabioną odpowiedź immunologiczną i osłabienie funkcji 

poznawczych [22].  

Selen możemy dostarczyć do organizmu spożywając skorupiaki, ryby, jaja, przetwory 

mleczne. Oprócz tych źródeł duże zawartości tego składnika możemy znaleźć w suchych 

nasionach roślin strączkowych, czosnku, grzybach oraz orzechach brazylijskich [33]. Jego 

wchłanianie z pożywienia ułatwia zawartość w diecie antyoksydantów, witaminy A oraz C. 

Działa też synergistycznie z witaminą E [20]. Witamina E ma silne właściwości 

przeciwutleniające, bierze udział w peroksydacji lipidów błon komórkowych, wykazuje 

zdolność do ochrony wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, hamuje utlenianie 
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makrocząsteczek komórkowych [13,22,34]. Jej ochronne działanie na błony komórkowe 

przyczynia się do opóźniania starzenia się komórek, zwiększa odporność na uszkodzenia oraz 

wpływa korzystnie na czynność naczyń i serca, co może chronić przed rozwojem miażdżycy 

oraz choroby wieńcowej [34]. Coraz więcej badań wskazuje też na związek między 

poziomami witaminy E a ryzykiem rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, takich jak 

choroba Parkinsona i Alzheimera [11,34]. Aby zapewnić odpowiednią ilość tej witaminy 

należy zwrócić uwagę, by w diecie znalazły się oleje, zwłaszcza słonecznikowy lub                           

z zarodków pszenicy, orzechy, migdały, warzywa. Witamina E występuje także w mięsie, 

mleku i jego przetworach oraz produktach zbożowych. Badania wskazują też na 

synergistyczny związek między witaminą E a witaminą C [13]. 

Witamina C, zwana również kwasem askorbinowym, należy do witamin 

rozpuszczalnych w wodzie. Odpowiednia podaż witaminy C oraz witaminy E może poprawić 

funkcjonowanie układu krwionośnego, nerwowego i immunologicznego, przyczyniając się do 

opóźnienia występujących wraz z wiekiem chorób [11]. Badania kliniczne wskazują na 

związek między stężeniem witaminy C w surowicy krwi a ryzykiem chorób układu krążenia. 

Zaobserwowano też, że poziomy witaminy C oznaczane w surowicy są odwrotnie 

proporcjonalnie do występowania udarów mózgu, nadciśnienia tętniczego i cukrzycy [34]. 

Bogatym źródłem witaminy C są głównie owoce i warzywa. Do diety należy więc włączyć: 

paprykę, brokuły, brukselkę, natkę pietruszki, truskawki, kiwi oraz owoce cytrusowe, takie 

jak pomarańcze, grejpfruty [13].  

Witaminie D przypisuje się wpływ na przebieg i pomyślność zachodzenia procesu 

starzenia, wskazując jej ogromny wpływ na ekspresję licznych genów, uczestnictwo                           

w przekaźnictwie między komórkowym oraz procesy apoptozy. Niedobór witaminy D wiąże 

się ze spadkiem funkcji poznawczych, występowaniem choroby Alzheimera, depresji, chorób 

układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy, osłabieniu mięśni i osteoporozy [36]. Witaminę D 

można uzupełnić zwiększając ekspozycję na promienie słoneczne oraz wraz z dietą, głównie 

przez podaż tłustych ryb, takich jak węgorz, łosoś, śledź oraz jaj. W mniejszym stopniu może 

znajdować się w mleku i produktach mlecznych oraz grzybach [22,36]. 

Do składników mineralnych o silnych właściwościach antyoksydacyjnych należy też 

cynk. Badania pokazują, że wykazuje on działanie przeciwnowotworowe, odgrywając ważną 

rolę w obronie przed inicjacją i promocją nowotworów. Przyczynia się również do utrzymania 

funkcji poznawczych, zachowania ostrości wzroku i smaku. Jego niedobór może 

predysponować do występowania chorób układu sercowo-naczyniowego, wpływać na zmiany 
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w produkcji hormonów, czy też zwiększać ryzyko cukrzycy. Wraz z dietą cynk możemy 

dostarczyć spożywając mięso, jaja, sery podpuszczkowe, ciemne pieczywo, czy też kaszę 

gryczaną [35].  

Ważnym elementem diety mającej zapobiegać występowaniu chorób  

i przyczyniać się do spowolnienia procesu starzenia jest podaż niezbędnych nienasyconych 

kwasów tłuszczowych. Badania pokazują, że spożywanie wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych (PUFA) przyczynia się do poprawy profilu lipidowego. Wpływają na 

zmniejszenie częstości występowania chorób sercowo-naczyniowych, w tym zawału mięśnia 

sercowego oraz incydentów choroby niedokrwiennej serca. Zaobserwowano też, że spożycie 

kwasów omega-3 (n-3 PUFA) skutkowało zmniejszeniem stężenia trójglicerydów, co 

wpływało na obniżenie cholesterolu frakcji LDL [37]. Źródłem n-3 PUFA są ryby, 

skorupiaki, owoce morza, wodorosty, oprócz tego kwasy omega-3 możemy znaleźć w 

nasionach lnu, soi, rzepaku, orzechach [38].  

Ważnym elementem diety jest dostarczanie produktów roślinnych bogatych w 

błonnik pokarmowy. Włókno pokarmowe jest złożoną grupą nieskrobiowych 

polisacharydów oraz lignin, wywierających pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizmu. 

Ponadto, błonnik pokarmowy możemy podzielić na dwie frakcje: rozpuszczalną                                 

i nierozpuszczalną, które mogą dawać odmienne efekty fizjologiczne. Źródłem błonnika 

rozpuszczalnego są warzywa, takie jak brokuły, cebula, karczochy, marchew, owoce 

przykładem mogą być banany, jagody, gruszki, jabłka oraz rośliny strączkowe, owies                           

i jęczmień. Frakcja nierozpuszczalna włókna pokarmowego znajduje się w pełnym ziarnie, 

pszenicy, otrębach, orzechach i nasionach oraz niektórych owcach i warzywach. Błonnik 

pokarmowy może zmniejszać ryzyko chorób układu krążenia, cukrzycy oraz zespołu 

metabolicznego [39].  

 

WNIOSKI  

 

1. Sposób żywienia może przyśpieszać proces starzenia się organizmu, czynniki 

żywieniowe, które negatywnie wpływają na ten proces to nadmierne spożywanie 

żywności wysokoprzetworzonej, obfitującej w nasycone kwasy tłuszczowe, cukier i 

sól.  
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2. W spowolnieniu procesu starzenia się organizmu kluczową rolę odgrywa sposób 

żywienia opierający się na produktach będących źródłem antyoksydantów, 

wielonienasyconych niezbędnych kwasów tłuszczowych n-3 i błonnika pokarmowego.  

3. Zasadnym wydaje się rozważenie podjęcia działań edukacyjnych w celu zwiększenia 

świadomości osób dorosłych na temat wpływu żywienia na procesy starzenia się 

organizmu.  
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WPROWADZENIE  

 

      W 2020 roku na świecie było ponad 1,9 miliona nowych przypadków chorych na raka 

jelita grubego i szacuje się, że 935 000 zgonów. Nowotwór ten zajmował trzecie miejsce pod 

względem zachorowalności pośród zachorowań na raka (10%), zaś drugie pod względem 

śmiertelności (9,4% zgonów pośród nowotworowych przyczyn śmierci na świecie) [1]. W 

Polsce, według Krajowego Rejestru Nowotworów, liczba zachorowań na nowotwór jelita 

grubego w 2020 roku wynosiła ok. 16 091, z czego u mężczyzn 9 010 (12,4%), a u kobiet 7 

081 (9,6%) (% - w odniesieniu do wszystkich zachorowań na nowotwory w Polsce w 2020 r.) 

[16]. Umieralność zaś w 2020 roku wynosiła ok. 12 502, z czego u mężczyzn 7 181 (13,2%), 

a u kobiet 5 321 (11,7%) (% - w odniesieniu do wszystkich zgonów na nowotwory w Polsce 

w 2020 r.), co klasyfikuje go na drugim miejscu u mężczyzn i trzecim u kobiet wśród 

nowotworowych przyczyn zgonu. W 2020 roku nowotwory znajdowały się na drugim 

miejscu (po chorobach układu krążenia) głównych przyczyn zgonów w Polsce. Zaś wśród 

populacji 65+ na pierwszym miejscu [2]. Liczba zachorowań na nowotwory stale wzrasta. 

Przyczyną, oprócz procesu starzenia się populacji polskiej, jest wzrost narażenia na czynniki 

ryzyka powiązane z trybem życia (otyłość, niska aktywność fizyczna, palenie tytoniu, 

nadmierna konsumpcja alkoholu, złe nawyki żywieniowe). Narodowa Strategia Onkologiczna 

(NSO) opracowany na lata 2020-2023 wykazała, że w przypadku  blisko 50% nowotworów 

można podjąć skuteczne działania profilaktyczne. Między innymi zachorowaniom na raka 

można zapobiec przez zmodyfikowanie albo unikanie istotnych czynników ryzyka, czyli 

nadwagi czy otyłości, braku aktywności fizycznej, małego spożycia warzyw oraz owoców, 

palenia tytoniu i spożywania alkoholu [3].  

Na rozwój nowotworu jelita grubego ma wpływ wiele czynników, aczkolwiek dokładne 

mechanizmy, szlaki patofizjologiczne są złożone i nie zostały wnikliwie rozpoznane. Polskie 
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Towarzystwo Onkologii Klinicznej wytypowało cztery czynniki ryzyka, które zostały 

przedstawione poniżej. 

Czynniki ryzyka powstania raka jelita grubego według Towarzystwo Onkologii 

Klinicznej:  

1. Czynniki epidemiologiczne: wiek (wzrost zapadalności w 75. roku życia), 

nadmierna masa ciała, niewielka aktywność fizyczna, rasa biała i czynniki 

geograficzne (najwięcej zachorowań w krajach Europy północnej).  

2. Czynniki tzw. „jelitowe”: zachorowania na raka wśród krewnych pierwszego 

stopnia (przy braku genetycznych uwarunkowań, zachorowania uwarunkowane 

genetycznie przez zespoły chorobowe, obecność w wywiadzie polipów 

gruczolakowych lub nowotworu jelita grubego, stany zapalne jelit (choroba 

Leśniowskiego-Crohna/wrzodziejące zapalenie jelita grubego).  

3. Czynniki mieszane: przebycie radioterapii lub cholecystektomii i obecność 

ureterosigmoidostomii.  

4. Czynniki dietetyczne: niedobory witamin, wapnia oraz zwiększona zawartość 

czerwonego mięsa lub tłuszczów w posiłkach (zwłaszcza nasyconych kwasów 

tłuszczowych) [4].  

       Raport World Cancer Research Fund (Światowa Fundacja Badań nad Rakiem) 

zaznacza, iż nieprawidłowy sposób żywienia jest dziesięciokrotnie ważniejszym czynnikiem 

ryzyka powstania różnych odmian nowotworów w populacji w porównaniu do pozostałych 

etiologicznych czynników [5].  

       Powstawanie nowotworów jelita grubego w szczególności zależne jest od 

modyfikowalnych czynników ryzyka. Znaczenie ich określa się na poziomie 70%, niektóre 

źródła podają nawet 90%. Zachorowalność na raka jelita grubego wzrasta proporcjonalnie do 

poziomu urbanizacji i industrializacji, a także jest istotnie częstsza w wysoko 

uprzemysłowionych państwach, w porównaniu z nieuprzemysłowionymi. Związane jest to ze 

sposobem odżywiania, aktywnością fizyczną, stosowaniem używek, a więc wszechstronnie 

pojętym stylem życia dużych aglomeracji [6].  

   Wiele badań wskazuje, że niezdrowa dieta ma znaczenie w rozwoju nowotworu jelita 

grubego, a pełnowartościowa pełni rolę zapobiegawczą [7]. Dlatego w tej pracy zostaną 

omówione poszczególne żywieniowe czynniki zwiększające oraz zmniejszające ryzyko 

zachorowania na nowotwór jelita grubego.   
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ŻYWIENIOWE CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE RYZYKO NOWOTWORU JELITA 

GRUBEGO 

 

Czerwone mięso 

Związek pomiędzy wysokim spożyciem czerwonego mięsa (wołowina, wieprzowina 

lub jagnięcina) a rakiem jelita grubego jest poparte licznymi badaniami [19]. 

Kohortowe badania prospektywne Young i Wolf wykazało, że u mężczyzn jedzących 

wołowinę, wieprzowinę lub jagnięcinę jako danie główne ponad 5 razy w tygodniu, wystąpił 

trzykrotny wzrost ryzyka zachorowania na raka jelita grubego, w porównaniu z mężczyznami 

jedzącymi taki rodzaj mięsa rzadziej niż raz w miesiącu [8]. Natomiast metaanaliza z raportu 

CUP 2016 (Continuous Update Project) wykazała, że dzienne spożycie 100g świeżego 

czerwonego mięsa zwiększa ryzyko nowotworu jelita grubego o 17% [9].  

Rakotwórcze działanie czerwonego mięsa związane jest głównie z obecnością żelaza, 

które może indukować stres oksydacyjny, proliferację kolonocytów i endogenne tworzenie 

pochodnych amin, które są silnymi czynnikami rakotwórczymi w przewodzie pokarmowym 

[10,11].  

 

Przetworzone mięso 

Wiele badań potwierdza związek pomiędzy wysokim spożyciem przetworzonego 

mięsa (szynka, boczek, kiełbasy, parówki) a rakiem jelita grubego [12]. 

Produkty spożywcze, które powstają w czasie termicznej obróbki (temperatura 

powyżej 100ºC) mają kancerogenne właściwości [13].  

Przy długotrwałym pieczeniu, smażeniu bądź grillowaniu mięsa w wysokiej 

temperaturze powstają w nim mutagenne heterocykliczne aminy poprzez interakcję 

kreatyniny mięśniowej z aminokwasami oraz związki N-nitrozowe. Te substancje są związane 

z zachorowalnością na raka jelita grubego [14,15]. Dane te potwierdziły badania kohortowe 

które stwierdziły, że spożycie przetworzonego czerwonego mięsa było dodatnio związane                    

z ryzykiem raka jelita grubego, szczególnie umiejscowionego w dystalnej części okrężnicy 

[16]. Dodatkowo metaanaliza z raportu CUP 2016 wykazała, że dzienne spożycie 50g 

przetworzonego czerwonego mięsa zwiększa ryzyko nowotworu jelita grubego o 16% [9]. 

Poza tym, spożywanie mięsa poddanego wędzeniu, peklowaniu lub dojrzewaniu, które jest 

traktowane środkami zapachowymi, smakowymi, barwiącymi może powodować zwiększone 

ryzyko tego nowotworu [17,18].  
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Alkohol 

Ostatnim czynnikiem żywieniowym, który ma silne dowody na to, że zwiększa ryzyko 

zachorowania na nowotwór jelita grubego jest nadmierne spożycie alkoholu [19]. Alkohol 

zawiera aldehyd octowy - kancerogenny reaktywny metabolit, który uszkadza materiał 

genetyczny komórek i zakłóca jego naprawę. Napoje alkoholowe również obniżają stężenie 

kwasu foliowego we krwi niezbędnego do prawidłowej syntezy DNA. Poza tym  alkohol 

metabolizowany jest przez enzymy, które wytwarzają wolne rodniki tlenowe, a te następnie 

uszkadzają DNA komórek. Powoduje to zwiększone ryzyko pojawienia się nowotworu [6]. 

Dodatkowo, alkohol zwalnia ruchy jelita grubego i zaburza wchłanianie substancji 

odżywczych [20]. Łączna ilość spożytego napoju alkoholowego (niezależnie od rodzaju) 

posiada kluczowe znaczenie w ryzyku wystąpienia raka jelita grubego. Wszystkie rodzaje 

alkoholu zawierają etanol, a on jest związkiem, który przyczynia się do powstawania 

nowotworu. Im większa ilość wypitego alkoholu, tym wyższe ryzyko rozwoju nowotworu [7]. 

Porównując osoby pijące często i duże ilości do osób pijących rzadziej i niewielkie ilości 

alkoholu lub niepijące, ryzyko nowotworu wzrasta nawet do 60% [21]. Wyniki metaanalizy 

przeprowadzone przez Fedirko i wsp. potwierdzają związek przyczynowo-skutkowy między 

intesywnym i umiarkowanym piciem alkoholu a zwiększonym ryzykiem raka jelita grubego 

(wzrost o 52% przy intensywnym i o 21% przy umiarkowanym). Stwierdzono, że prawie 

codzienne spożywanie alkoholu (10g etanolu dziennie) zwiększa ryzyko zachorowania o 7%  

[22].  

 

ŻYWIENIOWE CZYNNIKI ZMNIEJSZAJĄCE RYZYKO NOWOTWORU JELITA 

GRUBEGO 

 

Produkty pełnoziarniste oraz produkty zawierające błonnik pokarmowy 

Żywność pełnoziarnista w przeciwieństwie do rafinowanej, oprócz bielma zawiera 

zarodki, otręby - bogate źródło błonnika, przeciwutleniaczy, fitozwiązków, witamin oraz 

minerałów [23,24]. Pełnoziarniste produkty to również źródło wysokiej jakości 

węglowodanów o niskim indeksie glikemicznym. Mimo że dane epidemiologiczne dotyczące 

indeksu glikemicznego i raka jelita grubego są niejednoznaczne, spożywanie pełnoziarnistych 

makaronów, pieczywa, płatków, kasz było związane ze zmniejszeniem poziomu insuliny 

poposiłkowej w organizmie. Poprzez ten mechanizm produkty te mogą wywierać ochronny 

wpływ na  rakotwórczość okrężnicy i odbytu [10]. Błonnik pokarmowy pochodzący ze zbóż 



 
Żywieniowe czynniki ryzyka nowotworu jelita grubego 

 

297 
 

wywiera ochronny wpływ przy ryzyku zachorowania na nowotwór jelita grubego [9,23,24]. 

Różne mechanizmy mogą wywierać działanie ochronne przed nowotworem. Włókno 

pokarmowe jest odpowiedzialne za wzrost objętości i wzrost masy kału oraz za regulację 

perystaltyki jelit. Błonnik można podzielić na frakcję rozpuszczalną i nierozpuszczalną. 

Pierwsza frakcja tworzy żele zwalniając przechodzenie treści żołądkowej do jelit. Druga 

frakcja skraca czas pasażu jelitowego przez zdolność do wiązania wody oraz mechaniczne 

drażnienie ścian jelita. Pektyny mają zdolność wiązania toksycznych substancji, które 

następnie są usuwane z organizmu z niestrawionymi resztkami pokarmowymi. Błonnik 

pokarmowy stymuluje również wzrost korzystnej mikroflory jelitowej, która pozytywnie 

wpływa na działanie jelit [6]. Ten pochodzący z roślin pobudza beztlenową fermentację                   

w jelicie grubym, dzięki czemu powstają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Maślan, który 

jest głównym krótkołańcuchowym kwasem tłuszczowym, jest wartościowym źródłem energii 

dla kolonocytów oraz hamuje proliferację i wzmacnia apoptozę komórek nowotworowych. 

Ponadto te kwasy tłuszczowe mają działanie przeciwzapalne [25]. Dobrym źródłem błonnika 

pokarmowego są również rośliny strączkowe, które bogate są też w fitoestrogeny, fitosterole                 

i saponiny. Badania Le Marchanda i wsp. wykazały, że dieta obfita w strączki i soję 

przyczyniła się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia nowotworu jelita grubego. Przypuszcza 

się, że jest to działanie ochronne fitoestrogenów w stosunku do tego nowotworu przez ich 

wpływ na mechanizmy hormonalne (głównie wpływ izoflawonów i lignanów) [26]. Badanie 

Cotterchio i wsp., gdzie została zastosowana dieta bogata w te składniki, potwierdza te 

przypuszczenia [27].  

Fitosterole i saponiny zawarte w strączkach i nie tylko również wykazują ochronne 

działanie w stosunku do raka jelita grubego. Fitosterole mają działanie przeciwzapalne, 

hamują produkcję wolnych rodników, mogą hamować proliferację komórek nowotworowych 

oraz spowodować ich apoptozę. Saponiny (związki glikozydowe) mają działanie 

przeciwzapalne, cytotoksyczne na komórki nowotworowe oraz hamują proliferację 

komórkową i wzrost nowotworu [28].  

Warto zauważyć, że prospektywne, kohortowe badanie obejmujące ponad 500 000 

osób z 10 populacji europejskich (badanie EPIC – European Prospective Investigation into 

Cancer) wykazało około 40% zmniejszenie ryzyka raka jelita grubego u osób, które 

spożywają duże ilości błonnika pokarmowego [29]. Udział tego czynnik w karcynogenezie 

jest trudny do wyjaśnienia, ponieważ jest wielopoziomowy i skojarzony z wieloma innymi 

czynnikami [6]. 
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Owoce i warzywa 

Owoce i warzywa oprócz błonnika, który był omówiony powyżej zawierają wiele 

innych potencjalnych związków przeciwrakowych, takich jak: witaminy, składniki mineralne, 

przeciwutleniacze i substancje bioaktywne [10]. Zależność między procesem kancerogenezy                     

a częstością spożywania warzyw i owoców wskazuje europejskie prospektywne badanie nad 

rakiem i odżywianiem z 2014 roku [30]. Pięć porcji warzyw i owoców dziennie jest wskazane 

dla każdego. Regularne spożywanie tych produktów może zmniejszyć ryzyko wystąpienia 

nowotworu jelita grubego o 20% [31]. Owoce i warzywa są również źródłem 

przeciwutleniaczy, takich jak karotenoidy (np. beta-karoten, prekursor witaminy A i likopen), 

witamina C i witamina E. Substancje te mają silne właściwości przeciwutleniające                               

i przeciwzapalne. Przeciwutleniacze chronią komórki przed stresem oksydacyjnym, który 

może inicjować i promować procesy kancerogenne poprzez pobudzanie mutacji genowych, 

uszkodzenia DNA, proliferacja komórek, tworzenie stanu zapalnego [10,32,33]. 

 

Produkty mleczne 

Istnieje wiele dowodów naukowych potwierdzających ochronne działanie nabiału 

przed nowotworem jelita grubego. Do głównych czynników pozytywnie wpływających 

protekcyjnie w odniesieniu do raka jelita grubego  zaliczane są: jest wysoka zawartość 

wapnia, niektórych witamin (w szczególności wit. D), mikroelementów, probiotyków oraz 

bioaktywnych składników (m.in. kwas masłowy) [34]. Pochodzący z produktów mlecznych 

wapń tworzy z kwasami żółciowymi nierozpuszczalne sole wapnia, dzięki czemu zapobiega 

ich rakotwórczemu działaniu na tkankę nabłonkową jelita. Wapń również wykazuje działanie 

antyproliferacyjne, proapoptyczne. W analizie prospektywnych badań kohortowych, 

stwierdzono pozytywna korelację pomiędzy zawartością wapnia a ryzykiem zachorowania na 

raka jelita grubego [35]. Metaanaliza 14 kohortowych badań, która zawierała 2 813 

przypadków wykazała 10% spadek ryzyka pojawienia się nowotworu jelita grubego u tych, 

którzy spożywali mleko oraz produkty mleczne [36]. Witamina D obecna w nabiale stymuluje 

apoptozę, zmniejsza proliferację komórek oraz ma działanie przeciwzapalnie [35]. Zwiększa 

również ochronny efekt wapnia w stosunku do procesu karcinogenezy w jelicie grubym [34]. 

Dodatkowo, zawarty w nabiale kwas masłowy może również wykazywać działanie ochronne 

na omawiany nowotwór. Fermentowane produkty mleczne, takie jak jogurt, kefir, maślanka 

są źródłem probiotyków, które mogą być również powiązane z nowotworem jelita grubego. 

Jednak spora część badań epidemiologicznych o wpływie tych produktów na nowotwór jest 
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sprzecznych, przez co nie można jednoznacznie stwierdzić ich korzystnego działania. Może to 

wynikać z różnych czynników, które są związane ze zróżnicowanym składem i spożytą 

ilością produktów fermentowanych [10]. Ochronna rola probiotyków bazuje na wiązaniu 

potencjalnych kancerogenów oraz hamowaniu tworzenia się enzymów bakteryjnych 

odpowiadających za wytwarzanie w świetle jelita kancerogenów i związków mutagennych 

[37]. 

 

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 

Ryby, przede wszystkim tłuste, są bardzo dobrym źródłem kwasów tłuszczowych 

omega-3, które wykazują różnorodne mechanizmy ochronne w stosunku do nowotworu jelita 

grubego, m.in. mają charakter przeciwzapalny. Zwraca się uwagę, że omega-3 mogą 

prowadzić do zahamowania działania prozapalnego kwasu arachidonowego związanego                     

z promocją procesu kancerogenezy [38]. Wiele badań epidemiologicznych wskazuje, że 

wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-6 (m.in. kwas linolowy (LA)                               

i arachidonowy (AA)) mogą pobudzać przebieg nowotworzenia, zaś kwasy z rodziny omega-

3 (kwas linolenowy (ALA), eikozapentaenowy (EPA), dokozahesaenowy (DHA)) mogą 

zmniejszać ryzyko powstawania raka jelita grubego [34]. Źródłem kwasów tłuszczowych 

omega-6 są oleje, takie jak: kukurydziany, słonecznikowy i sojowy oraz produkowane z nich 

margaryny. W organizmach różnych zwierząt występuje kwas arachidonowy. Natomiast 

źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, takich jak ALA są oleje, takie jak: rzepakowy, 

lniany, oliwa z oliwek, a źródłem EPA i DHA tłuszcz ryb i ssaków morskich [28]. Kwas 

linolenowy hamuje inicjację i promocję w procesie kancerogenezy. Za pomocą procesu pro-

utleniającego powoduje również apoptozę komórek rakowych okrężnicy. Można znaleźć 

badania, które wskazują na efekt chemioprewencyjny ALA [39]. Istotny jest stosunek 

wielonienasyconych kwasów omega-6 do omega-3 przy profilaktyce chorób nowotworowych. 

Prawidłowy stosunek wynosi 4-5 : 1. Przy wysokim poziomie omega-6 i niskim omega-3                  

w diecie może dojść do promocji procesu nowotworzenia w jelicie grubym, jednak badania na 

ten temat są sprzeczne [40]. Przy analizie mapy świata, która pokazuje występowanie 

nowotworu jelita grubego można zauważyć korzystne działanie tłuszczu pochodzącego z ryb. 

Odsetek zachorowań na niego jest niewielki w krajach skandynawskich oraz w Japonii (kraje, 

które spożywają duże ilości ryb). Oprócz zdrowych tłuszczy, ryby są bogatym źródłem 

witaminy D oraz selenu, które mogą także mieć znaczenie profilaktyczne [6]. Witamina D 

posiada właściwości przeciwzapalne, zmniejsza proliferację i pobudza apoptozę komórek 
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[35]. Selen zaś osłabia reakcje wolonorodnikowe i chroni przed stresem oksydacyjnym [6]. 

Metaanaliza prospektywnych badań kohortowych, przeprowadzonych przez Geelen i wsp., 

wykazała odwrotną zależność między spożyciem ryb i kwasów tłuszczowych omega-3                      

a częstością występowania raka jelita grubego. Zarejestrowano zmniejszenie ryzyka 

wystąpienia tego nowotworu o 12% wśród osób spożywających najwięcej ryb (7 lub więcej 

razy w ciągu miesiąca), w porównaniu do osób spożywających najmniej. Redukcja ryzyka 

wzrastała o 4% przy dodatkowej porcji ryb [41]. 

 

ZALECENIA WORLD CANCER RESEARCH FUND DOTYCZĄCE 

PROFILAKTYKI NOWOTWORU JELITA GRUBEGO 

 

Raport projektu Continuous Update Project (CUP) - największe na świecie źródło 

badań naukowych w zakresie profilaktyki nowotworów - wydało ustalenia, które dotyczyły 

raka jelita grubego. Przeanalizowane zostały w nim globalne badania nad tym, jak określone 

czynniki stylu życia wpływają na ryzyko zachorowania na ten nowotwór, a następnie zostały 

podzielone ze względu na wiarygodność doniesień [9].  

W poniższej tabeli (Tabela 1) zostały przedstawione elementy istotne w profilaktyce 

nowotworu jelita grubego. 

Sprawozdanie te zawiera również informację odnośnie palenia papierosów. Ukazuje, 

że palenie 40 sztuk dziennie (dwa opakowania) zwiększa ryzyko nowotworu jelita grubego o 

ok. 40% i prawie dwukrotnie zwiększa ryzyko zgonu z tego powodu w porównaniu do osób, 

które nie palą [9].  

Tematyka profilaktyki nowotworu jelita grubego jest obszerna. Na pewno każde 

zdrowe zachowanie będzie oddalać każdego człowieka od większości chorób. Co roku są 

publikowane nowe badania dotyczące czynników zwiększających czy zmniejszających 

ryzyko nowotworu jelita grubego. Porównanie  raportów z 2017 roku i  2011 roku pozwala 

zauważyć zmienność kilku kwestii. Po pierwsze, wcześniejsze sprawozdanie uznało czosnek 

za prawdopodobny czynnik obniżający ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, zaś w 

2017 roku  nie ma konkretnych wniosków w tym obszarze. Po drugie, w czynnikach 

zwiększających ryzyko w rubryce z prawdopodobnym działaniem (przy ograniczonych 

dowodach) w 2011 roku znajdował się żółty ser, żywność obfitująca w tłuszcz zwierzęcy i 

żywność z cukrem dodanym. W 2017 roku, w tych obszarach brak jest konkretnych 

wniosków, a temat żółtego sera nawet nie został poruszony [9,42]. 
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Tabela 1. Ustalenia AICR, WCRF dotyczące modyfikowalnych czynników ryzyka 

nowotworu jelita grubego [9] 

 

 Zmniejsza ryzyko Zwiększa ryzyko 

Silne 

dowody 

Przekonujące - aktywność fizyczna 

(każdy jej typ: zawodowy, 

rekreacyjny, prace 

domowe, przemieszczanie 

się) 

 

- przetworzone mięso 

(wędzone, peklowane, 

solone, z dodatkiem 

chemicznych środków 

konserwujących) 

- alkohol 

(spożycie powyżej 30g/dobę) 

- nadwaga/otyłość 

Prawdopodobne - produkty pełnoziarniste 

- produkty zawierające 

błonnik pokarmowy 

- produkty mleczne 

- suplementy wapnia 

(>200mg/dzień) 

- czerwone mięso 

(wołowina, wieprzowina, 

jagnięcina, koza) 

Ograniczone 

dowody 

Sugerowany 

związek 

- żywność bogata w 

witaminę C 

- ryby 

- witamina D 

- niskie spożycie warzyw 

nieskrobiowych 

(<100g/dzień) 

- niskie spożycie owoców 

(<100g/dzień) 

- produkty zawierające 

żelazo hemowe 

Brak 

konkretnych 

wniosków 

zboża i produkty zbożowe; ziemniaki; tłuszcze zwierzęce; 

drób; skorupiaki i inne owoce morza; stosunek kwasów 

tłuszczowych; cholesterol; kwasy omega-3 z ryb; rośliny 

strączkowe; czosnek; wapń niepochodząca z nabiału; 

żywność zawierająca cukier dodany; cukier;  kawa; 

herbata; węglowodany; tłuszcz całkowity; skrobia; 

ładunek glikemiczny; indeks glikemiczny; kwas foliowy; 

witaminy: A, B6, E; selen; żywność niskotłuszczowa; 

metionina; beta-karoten; alfa-karoten; likopen; retinol; 

kaloryczność pokarmu; częstość posiłków; schematy 

odżywiania 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

Styl życia, jaki prowadzi społeczeństwo, może być odpowiednikiem zdrowia bądź 

wystąpienia choroby w przyszłości. Światowa Fundacja Badań nad Rakiem (World Cancer 

Research Fund) zaznacza, iż sposób żywienia oraz prowadzony styl życia jest istotnym 

czynnikiem ryzyka powstania omawianego nowotworu. Rak jelita grubego jest trzecim, 
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najczęściej występującym nowotworem na świecie. Pierwsze informacje na temat wpływu 

żywności i sposobu żywienia na powstawanie nowotworów ukazały się na początku XX 

wieku. Nowotwory przewodu pokarmowego są wrażliwe na czynniki żywieniowe. 

Zapadalność na nowotwór jelita grubego wzrasta proporcjonalnie do poziomu urbanizacji                     

i industrializacji (najczęściej występuje w krajach wysoko uprzemysłowionych), co 

powiązane jest również z prowadzonym stylem życia. Czynniki żywieniowe, które posiadają 

silne dowody na zwiększenie ryzyka nowotworu jelita grubego, to: przetworzone mięso 

(wędzone, peklowane, solone, z dodatkiem chemicznych środków konserwujących), 

czerwone mięso, alkohol. Natomiast na zmniejszenie jego ryzyka: produkty pełnoziarniste, 

produkty zawierające błonnik pokarmowy, produkty mleczne.  
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ZESPÓŁ BÓLU MIĘŚNIOWO - POWIĘZIOWEGO – DEFINICJA 

 

 Czynnościowe zaburzenia mięśniowo-powięziowe manifestujące się bólem należą do 

najczęściej spotykanych zaburzeń czynnościowych tkanek miękkich. Już w starożytnej 

medycynie chińskiej odnotowywano pierwsze wzmianki o terapii bólu mięśniowego, np. przy 

pomocy masowania bolesnych i tkliwych miejsc. Zaburzenia natury mięśniowo - powięziowej 

najczęściej przemijają samoistnie, ale niestety zdarza się, że ból utrzymuje się, a stan pacjenta 

ulega pogorszeniu. Wówczas mowa jest o tzw. „zespole bólu mięśniowo - powięziowego”- 

MPS (ang. myofacial pain syndrome), a zdaniem niektórych badaczy stan ten można również 

określić jako „dysfunkcja mięśniowo-powięziowa”. Sam MPS określić można jako 

dolegliwości czuciowe, ruchowe i autonomiczne, spowodowane występowaniem punktów 

spustowych bólu - TrP - (ang. trigger points), które należy zdiagnozować w celu rozpoznania 

MPS. Pozostałymi cechami klinicznymi, niezbędnymi w rozpoznaniu zespołu bólu 

mięśniowo - powięziowego są: wyczuwalne palpacyjnie napięte pasmo włókien 

mięśniowych, w obrębie których stwierdza się występowanie bolesnego zgrubienia. 

Uciśnięcie tego zgrubienia lub rozciągnięcie tkanek otaczających go wyzwala ból, często 

niewspółmierny do natężenia bodźca, promieniujący, który charakteryzuje pacjent jako 

wcześniej doświadczany ból. Właśnie ten tkliwy punkt określany jest mianem – punktu 

spustowego bólu. Ponadto, punkty te mogą być źródłem objawów ze strony autonomicznego 

układu nerwowego, a MPS współtowarzyszą często objawy, takie jak: ograniczenie ruchu                 

w stawie, sztywność mięśniowa, nasilająca się po dłuższym okresie unieruchomienia - 
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szczególnie rano po przebudzeniu, a także osłabienie siły mięśniowej. Ponadto, aktywne 

punkty spustowe są często źródłem powstawania punktów spustowych utajonych, które nie są 

źródłem odczuwanych przez pacjenta dolegliwości, ale wpływają na ogranicznie ruchomości 

stawowej i ogólną postawę ciała pacjenta [1-2]. 

 

TYPY I DEFINICJE MIĘŚNIOWO - POWIĘZIOWYCH PUNKTÓW SPUSTOWYCH 

 

 Punkty spustowe dzieli się na kilka rodzajów. Wyróżnić należy - aktywne, utajone 

(uśpione), pierwotne i wtórne, skojarzone i satelitarne. Każde z nich różni się ze względu na 

rodzaj aktywności bólowej lub czas powstania (Tabela 1). Ponadto, punkty spustowe utajone 

posiadają potencjał do aktywacji, jeśli zajdą sprzyjające ku temu czynniki [3-4]. 

 

Tabela 1. Rodzaje i definicje punktów spustowych, źródło: opracowanie własne w oparciu o 

[3] 

Rodzaj punktu spustowego Definicja 

Aktywny Punkt ten jest zawsze napięty, powoduje osłabienie,                         

a w momencie ucisku staje się źródłem bólu promieniującego, 

zaś przy stymulacji powoduje miejscową reakcję skurczową, 

a także  promieniujący ból autonomiczny 

Utajony Punkt ten jest bolesny tylko podczas badania palpacyjnego, 

ale może charakteryzować się podobnymi objawami jak 

punkt aktywny 

Pierwotny Aktywowany najczęściej w wyniku ostrego lub przewlekłego 

napięcia mięśni, nie jest aktywowany przez punkt spustowy 

będący w innym mięśniu 

Wtórny Staje się aktywny w momencie, gdy mięsień jest przeciążony 

na skutek przeciwstawiania się napięciu mięśni 

spowodowanemu przez pierwotne punkty spustowe 

Satelitarny Staje się aktywny w momencie, gdy mięsień znajduje się                  

w strefie bólu promieniującego z innego punktu 

spustowego 

Związany Powstaje wskutek kompensacji  przeciążenia lub drażnienia 

punktu spustowego  w innym miejscu 

 

ETIOLOGIA I PATOMECHANIZM ZESPOŁU BÓLU MIĘŚNIOWO - 

POWIĘZIOWEGO 

 

 Uważa się, że zespół bólu mięśniowo - powięziowego może powstawać w wyniku 

niedawnego, ostrego uszkodzenia mięśni lub podczas ich przewlekłego przeciążenia 
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związanego z wykonywaniem powtarzających się wzorców ruchowych przy stałych 

obciążeniach, czyli w przypadku prac wymagających powtarzalnych ruchów, dźwigania lub 

precyzji - w szczególności w obrębie szyi i ramion. Ponadto, stany lękowe, zanik mięśni spo-

wodowany chorobą lub zaburzeniami neurologicznymi, niedokrwienie mięśni, choroba 

trzewna, choroby zakaźne, kompresja nerwów ruchowych lub zmiany klimatyczne mogą być 

również przyczynami MPS. Najpowszechniejszą i najbardziej wiarygodną hipotezę dotyczącą 

powstawania punktów spustowych stanowi tzw. teoria miejscowego kryzysu energetycznego, 

sugerująca, że  punkt spustowy posiadający wiele włókien mięśniowych z płytkami 

końcowymi uwalnia nadmierną ilość acetylocholiny, co w obrazie histopatologicznym 

potwierdzone jest poprzez skracanie sarkomeru (Rycina 1).  

 

Rycina 1. Patomechanizm powstawania punktów spustowych, źródło: opracowanie własne w 

oparciu o [4,5] 

 

Acetylocholina powoduje trwały skurcz mięśnia, co predysponuje do powstawania 

punku spustowego i aktywowania nocyceptorów wyzwalających ból, który z kolei zmniejsza 

aktywność mięśniową, zmniejszając elastyczność oraz stwarzając podatność na uszkodzenie i 

aktywację punktów. Błędne koło utrzymuje się dopóki nie zostanie przerwane za pomocą 

utrata 
elastyczności

uszkodzenie/obciążenie 
mięśni

mikrourazy

uwolnienie acetylocholiny 
w okolicy płytek 

końcowych

skurcz mięśni 
długotrwały

niedokrwienie/
niedotlenienie

kryzys 
energetyczny

trwały skurcz 

włokien 
mięśniowych

tworzenie/utrwalanie

punktu spustowego

aktywacja 
nocyceptorów

ból
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terapii. W związku z tym fakt ten pozwala na sklasyfikowanie MPS jako chorobę nerwowo-

mięśniową [4,5]. 

 

DIAGNOSTYKA ZESPOŁU BÓLU MIĘŚNIOWO - POWIĘZIOWEGO 

 

 MPS najczęściej różnicuje się z fibromialgią (ang. fibromyalgia, FM), czy zespołem 

chronicznego zmęczenia (ang. chronic fatigue syndrome, CFS) lub z uogólnionymi 

zaburzeniami bólowymi. FM, jak również MPS cechuje centralna nadwrażliwość                              

i zwiększona pobudliwość neuronów w rogu grzbietowym rdzenia kręgowego. Pomimo bólu  

tkanek miękkich występującego w obu schorzeniach, uważa się je za odrębne jednostki, co 

warunkują inne kryteria diagnostyczne. Wspólnymi dla obu jednostek objawami są przede 

wszystkim: ból często określany jako przewlekły, rzutowany, rozległy, objawy neurologiczne 

czy zaburzenia metaboliczne i hormonalne. Obecnie FM, jak i MPS rozpoznaje się przy 

pomocy badania podmiotowego oraz przedmiotowego obejmującego w szczególności: 

palpację, ocenę zakresu ruchomości i pomiar siły mięśniowej. Do głównych kryteriów 

rozpoznania MPS należy:  

• zlokalizowany spontaniczny ból,  

• spontaniczny ból lub zmienione odczucia w obszarze rzutowania danego punktu 

spustowego, 

• napięte, wyczuwalne palpacyjnie zgrubienie we włóknach mięśnia,  

• zlokalizowaną tkliwość w punkcie znajdującym się wzdłuż napiętego pasma, 

• zmniejszenie zakresu ruchu. 

Porównując obie jednostki chorobowe, w FM punkty wrażliwe nie posiadają 

wyczuwalnych guzków, zlokalizowane są w różnych miejscach, często na przyczepach 

mięśni, a nie jak w przypadku MPS - punktów spustowych w obrębie brzuśca mięśnia. 

Ponadto, w FM ból najczęściej nie jest promieniujący oraz nie obserwuje się tzw. miejscowej 

reakcji skurczowej charakterystycznej przy drażnieniu aktywnego punktu spustowego [3,4,6]. 

 

METODY FIZJOTERAPII WYKORZYSTYWANE W TERAPII ZESPOŁU BÓLU 

MIĘŚNIOWO - POWIĘZIOWEGO 

 

 Obecny stan funkcjonowania przeciętnego człowieka scharakteryzować można jako 

mało mobilny, obarczony stresem, z niewłaściwą dietą, co sprzyja powstawaniu chorób 
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narządu ruchu o charakterze przeciążeniowym na skalę epidemii XXI wieku. Ogromna ilość 

chorób narządu ruchu ma charakter przeciążeniowo-zwyrodnieniowy co wiąże się z kilkoma 

faktami, a mianowicie:  

• choroby te mają charakter postępujący i prowadzą w konsekwencji do 

niepełnosprawności,  

• początkowo charakter tych schorzeń jest czynnościowy, jednak jeśli w odpowiednim 

czasie nie wyeliminuje się oddziaływania niekorzystnych czynników, mogą one 

powodować zmiany nie tylko lokalne, ale i organiczne, 

• leczenie jest najbardziej efektywne w momencie występowania zmian 

czynnościowych, co umożliwia powstrzymanie zmian chorobowych poprzez 

zmniejszenie istniejących restrykcji w obrębie tkanek miękkich, przywrócenie 

prawidłowych stosunków anatomicznych związanych z długością mięśni 

antagonistycznych, odbudowaniem prawidłowych wzorców ruchowych, czy 

korygowaniem postawy ciała. 

Zasadne wydaje się stwierdzenie, że szczególną rolę w leczeniu schorzeń narządu ruchu                       

o charakterze przeciążeniowym odgrywa fizjoterapia, która dysponuje wieloma metodami                  

i technikami terapii bólu w MPS, zaczynając od terapii manualnej i masażu, poprzez 

kinezyterapię, kończąc na fizykoterapii [7]. 

 Terapia manualna obejmuje metody i techniki polegające na bezpośredniej pracy                     

z pacjentem. W przypadku MPS koncentruje się ona na korekcji dysfunkcji tkanek miękkich, 

co ma na celu zmniejszenie bólu, przywrócenie prawidłowej postawy, poprawę zakresu 

ruchomości w aspekcie giętkości i płynności. Zabiegi manualne prowadzą do ustąpienia bólu, 

jednak często, jeśli nie zostanie wyeliminowana pierwotna przyczyna np. wada postawy, 

obciążające wzorce ruchowe czy stres, działa tylko doraźnie i ból może powrócić [5]. Do 

technik terapii manualnej tkanek miękkich zalicza się m.in.: kompresję ischemiczną, technikę 

„schłodzenie-rozciągniecie”, techniki energii mięśniowej, rozluźnianie mięśniowo-

powięziowe, rozluźnianie pozycyjne oraz masaż tkanek głębokich [7]. Kompresja 

ischemiczna to technika terapii polegająca na ucisku punktu spustowego przez około 5 s, 

wyzwalającego objawy bólu promieniujące w celu doprowadzania do rozluźnienia napiętych 

tkanek. Schłodzenie z rozciągnięciem pozwala na dezaktywację punktu spustowego w fazie 

ostrej przy pomocy schłodzenia i natychmiastowego rozciągnięcia mięśnia albo jak podają 

niektórzy autorzy początkowego rozciągnięcia i schłodzenia. Techniki energii mięśniowej 

wykorzystuje się w celu mobilizacji stawów lub rozciągnięcia powięzi w okolicy mięśni 
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przeciążonych. Wymagają one współpracy pacjent - terapeuta - wykonywanie poleceń, takich 

jak wdech - wydech, napięcie mięśni lub poruszanie członem stawowym w ustalonym 

kierunku. Początkowo w metodzie tej wykorzystuje się kompresję ischemiczną, a następnie 

świadomie pacjent wykonuje skurcz izometryczny, po czym następuje rozciągnięcie mięśnia. 

Z kolei w rozluźnianiu mięśniowo - powięziowym na granicy elastyczności tkanki 

wykorzystuje się ucisk 1-2 min., który powoduje zmniejszenie napięcia. Natomiast stosując 

rozluźnianie pozycyjne należy ustawić tkanki w najbardziej komfortowej sytuacji nie 

powodującej ciągnięcia czy napięcia, co umożliwia na znalezienie optymalnego ułożenia 

pozwalającego na zmianę ich stanu. Ucisk punktu spustowego jest utrzymywany w trakcie 

poszukiwania pozycji. Masaż tkanek głębokich ma na celu zniesienie napięć mięśni                        

i zintegrowanej z nimi powięzi. Terapeuta wykorzystuje narzędzie pod postacią różnych 

części swojej kończyny górnej - dłoni, łokcia, przedramienia, aby uzyskać poprawę 

przesuwalności tkanek miękkich pacjenta i pozbyć się istniejących restrykcji w ich obrębie 

[5,7,8]. Ponadto, w terapii bólu powięzi zastosowanie znajduje metoda obejmującą techniki 

manualne - Fascial Distortion Model (FDM). Zakłada ona, że zaburzenie ruchomości 

powoduje odkształcenie powięzi, które niweluje się właściwie dobraną techniką terapii. 

Diagnostyka opiera się w głównej mierze na charakterystycznym opisie dolegliwości przez 

pacjenta, zwanego „mową ciała” [9,10]. Dodatkowo, oprócz metody FDM w autoterapii 

pacjenta można znaleźć zalecenia do stosowania rolowania przy pomocy rolerów lub 

specjalnych piłeczek [11]. Technika ta pozwala na poprawę uwodnienia powięzi, co wpływa 

na poprawę jej elastyczności i zmniejszenie napięcia mięśni [12,13]. Wyniki badań sugerują, 

że interwencje terapeutyczne przy pomocy technik FDM lub rolowania powodują pozytywne 

zmiany w strukturach i tkankach [14,15]. 

 Efekt terapii można podtrzymać ćwiczeniami, np. rozciągającymi wykonywanymi               

w domu [3], jak również treningiem ukierunkowanym na przywrócenie prawidłowej 

równowagi mięśniowej i zapobieganie powstawaniu kolejnych punktów spustowych. 

Wyróżnić można tu trening stabilizacji centralnej, którego przykładem jest Lumbo-Pelvic-Hip 

Complex (LPHC), czyli trening stabilizacji kompleksu miedniczo - biodrowego. Zakłada on                     

w pierwszej kolejności usunięcie przeszkód ograniczających wzorce ruchowe przy pomocy 

technik manualnej pracy na powięzi, a następnie trening nowych strategii ruchowych. 

Wyróżnia się tu naukę neutralnego ustawienia kompleksu, naukę aktywacji mięśni głębokich             

i ich koordynację z mięśniami powierzchownymi, trening nowych strategii posturalnych                    

i  dynamicznych [16]. Niezmiernie ważne jest również wykorzystanie w treningu zasad 
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kontroli motorycznej, mających na celu zapobieganie dysbalansu mięśniowego między 

lokalnymi i globalnymi stabilizatorami a mobilizatorami. Ćwiczenia powinny przebiegać                   

w następujących po sobie fazach: poznawczej, asocjacyjnej i autonomicznej, a dobór stopnia 

trudności - uwzględniający progresję od niskich do wysokich obciążeń, od zadań prostych do 

złożonych, od pozycji stabilnych do niestabilnych, od wytrzymałości do kształtowania siły, 

od ruchów powolnych do dynamicznych [17]. 

 Z zakresu metod fizykalnych zastosowanie znajduje laseroterapia, która powoduję 

poprawę mikrokrążenia i uwolnienie produktów przemiany materii oraz zwiększenie ilości 

tlenu w tkankach, co przyczynia się do redukcji bólu, elektroterapię - powodującą obniżenie 

progu odczuwania bólu, czy zabiegi przy użyciu fali uderzeniowej, która powoduje 

normalizację napięcia mięśniowego [5]. Ponadto, przydatną metodą jest kinesiotaping, który 

wykazuje oddziaływanie sensoryczne i proprioceptywne, uzyskane dzięki odciążeniu systemu 

powięziowego. Pod wpływem aplikacji powierzchnia skóry ulega pofałdowaniu, co powoduje 

zwiększenie przestrzeni pomiędzy nią a warstwami głębszymi, co działa wspomagająco na 

mikrokrążenie krwi oraz limfy i aktywuje procesy leczenia [5,18,19]. 

 

PODSUMOWANIE 

 

 Ból mięśniowo-powięziowy stanowi jedną z najczęstszych dysfunkcji układu ruchu. 

Leczenie ukierunkowane jest przede wszystkim na fizjoterapię obejmującą szereg metod                     

i technik terapii manualnej tkanek miękkich, mających na celu uzyskanie efektu 

przeciwbólowego, rozluźnienia, a także wypracowaniu odpowiednich wzorców ruchowych 

oraz prawidłowej aktywności mięśniowej. Kompleksowa rehabilitacja jest istotnym ogniwem 

w terapii osób z nawracającymi problemami natury mięśniowo - powięziowej. 
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WSTĘP 

 

 Możliwość utrzymania stabilnej postawy i odzyskania utraconej równowagi w stanach 

patologicznych wynika z istniejących zależności pomiędzy oddziaływaniem na ciało sił 

pochodzenia zewnętrznego, zdolnością kontroli ruchu i umiejętnością orientacji ciała                        

w przestrzeni [1]. W piśmiennictwie wyróżnia się równowagę dynamiczną i statyczną. 

Dynamiczna równowaga poddawana jest ocenie podczas aktywności ruchowych, np. chodu.                     

Z kolei równowagę statyczną określa się jako zdolność do utrzymania stabilnej postawy ciała 

bez pomocy drugiej osoby, np. podczas stania [2,3]. Miarą utrzymania stabilnej postawy jest 

ocena rzutu środka ciężkości na pole podparcia wyznaczone przez stopy oznaczane za 

pomocą posturografii przy użyciu specjalnych mat tensometrycznych. Ocenie poddaje się 

parametry, takie jak: długość drogi wyrysowanej przez środek ciężkości, pole powierzchni 

zarysowane przez migrację środka ciężkości między kończyną dolną prawą i lewą, czy 

prędkość jego przemieszczenia się [4,5]. Doniesienia naukowe sugerują, że u pacjentów                     

z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych występuje deficyt propriocepcji wyrażony 

słabszą pracą mięśniową, zmieniającą zakres ruchomości, co bezpośrednio przekłada się na 

biomechanikę stawu, zaburzając naprzemienną pracę mięśni zginających i prostujących staw, 

a ponadto - przepływ informacji proprioceptywej informującej m.in. o położeniu stawu. 

Zmieniona praca mięśniowa przekłada się również na zwiększone obciążenie mechaniczne, 

co przyczynia się do rozwoju zmian zwyrodnieniowych [6-9]. Ponadto, staw kolanowy nigdy 

nie pracuje pojedynczo, a stanowiąc połączenie funkcjonalne poprzez kości podudzia ze 

stopą, w której warunkuje np. ruchy rotacyjne w obrębie stawu skokowego górnego. Swoisty 
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ruch w obrębie stopy przenoszony jest nie tylko na staw kolanowy, ale także na biodro                        

i miednicę. Z badań klinicznych wynika, iż ustawienie stopy wpływa na zmiany w obrębie 

całego łańcucha kinematycznego kończyny dolnej [10-14]. 

 

CEL PRACY 

 

 Celem pracy była ocena funkcjonalna pacjenta z chorobą zwyrodnieniową stawu 

kolanowego poddanego terapii wkładką ortopedyczną, w odniesieniu do wartości 

biomechanicznych wyrażonych w ocenie posturograficznej, analizie chodu i mierzalnych 

testach funkcjonalnych. Ponadto, dokonano oceny wpływu terapii na jakość życia pacjenta. 

  

MATERIAŁ I METODY 

 

 Ocenę funkcjonalną pacjenta przeprowadzono przy pomocy mierzalnych testów 

funkcjonalnych, takich jak:  

• Test Up and Go,  

• Test chodu na dystansie 10 m,  

• Test pochylenia tułowia w przód,  

• Test Five Time Sit to Stand (pięciokrotnego wstawania i siadania),  

• Test stania na jednej nodze, 

• Step test. Oceniono chód na macie tensometrycznej oraz wykonano próbę Romberga 

przy oczach zamkniętych i otwartych w programie Free Step v 1.5.06. Jakość życia 

oceniono skalą Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS).  

 

 

Fotografia 1. Indywidualna frezowana wkładka ortopedyczna - widoczny łuk supinujący w 

korekcji płaskostopia  

źródło: udostępniono za zgodą z zasobów: Centrum Ortopedyczno - Protetyczne Emil 

Chojnowski w Białymstoku 
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Fotografia 2. Indywidualna frezowana wkładka ortopedyczna - widok z góry  

źródło: udostępniono za zgodą z zasobów: Centrum Ortopedyczno - Protetyczne Emil 

Chojnowski w Białymstoku 

 

 

OPIS PRZYPADKU  

 

 55-letni mężczyzna, z dwuletnim wywiadem jednostronnej choroby zwyrodnieniowej 

stawu kolanowego lewego pierwszego stopnia według skali Kellgren-Lawrence, 

potwierdzoną badaniem radiologicznym oraz współistniejącą otyłością pierwszego stopnia, 

zgłosił się z powodu bólu w obrębie stawu kolanowego nasilającego się podczas chodzenia 

zarówno po powierzchni płaskiej, jak i po schodach.  

 Ponadto, ze względu na rozpoznane płaskostopie podłużne pacjentowi wykonana 

została indywidualna wkładka ortopedyczna.               

W wywiadzie pacjent zgłaszał uczucie niestabilności, zaburzeń równowagi podczas 

wykonywania czynności funkcjonalnych, takich jak wchodzenie po schodach, czy 

wymagających stania na jednej kończynie dolnej przez dłuższy czas.  

W ramach diagnostyki fizjoterapeutycznej: 

• oceniono dolegliwości bólowe w skali VAS (Visual Analog Scale),  

• przeprowadzono badanie manualne stawu kolanowego z uwzględnieniem zakresu 

ruchomości,  

• przeprowadzono ocenę siły mięśniowej w skali Lovetta,  

• wykonano testy różnicujące uszkodzenia łąkotek i więzadeł oraz zbadano 

przemieszczanie się rzepki.  

 

WYNIKI 

 

Po ocenie funkcjonalnej przed zastosowaniem terapii otrzymano poniższe wyniki. 
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Tabela 1. Poziom w skali VAS bólu przed i po terapii [źródło własne] 

Rodzaj bólu Przed terapią Po terapii 

Ból w spoczynku 3 0 

Ból w trakcie wysiłku fizycznego 4 1 

Ból w ciągu dnia 3 1 

Ból w nocy 3 1 

 

Tabela 2. Porównanie zakresu ruchomości stawów kolanowych przed i po terapii [źródło 

własne] 
 

 Zgięcie Wyprost 

Czynne Bierne Czynny Bierny 

Kolano lewe przed 105° 115° 0° 0° 

Kolano lewe po 110° 120° 0° 0° 

Kolano prawe przed 125° 128° 0° 0° 

Kolano prawe po 125° 128° 0° 0° 

 

Tabela 3. Porównanie siły mięśniowej stawów kolanowych w skali Lovetta przed i po terapii 

[źródło własne] 
 

 Przed terapią Po terapii 

Zgięcie kolana lewego 4,5 5 

Wyprost kolana lewego 4,5 5 

Zgięcie kolana prawego 5 5 

Wyprost kolana prawego 5 5 

 

Tabela 4. Porównanie aspektów jakości życia według KOOS przed i po terapii [źródło 

własne] 
 

Aspekty KOOS (maksymalny wynik 100) Przed terapią Po terapii 

Ból 83 97 

Symptomy 68 96 

Czynności dnia codziennego 71 99 

Aktywność rekreacyjna i sportowa 85 100 

Jakość życia 50 69 

 

• Testy więzadłowe oraz określające ruchomość rzepki, czy uszkodzenie łąkotek, takie 

jak: test koślawienia i szpotawienia oraz szuflady przedniej i tylnej, test 
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przemieszczania rzepki i test Apley'a nie wykazały uszkodzeń wyżej wymienionych 

struktur, 

• W Teście Up and Go dla strony prawej pacjent uzyskał czas 7,45 s, a dla strony lewej 

7,98 s, 

• Prędkość w teście chodu na dystansie 10 m wyniosła 1,87 m/s, 

• Zakres pochylenia tułowia w przód wyniósł 24 cm, 

• Średni czas w teście pięciokrotnego wstawania i siadania na siedzisku o wysokości 

odpowiadającej utrzymaniu kąta prostego przy zgiętych stawach kolanowych wynosił 

15,67 s, 

• W teście wejścia na stopień o wysokości 15 cm - Step Test, liczba wejść w czasie 15 s 

dla prawej kończyny dolnej wynosiła 11, dla lewej kończyny - 13, 

• Czas stania na kończynie dolnej prawej wyniósł 60 s, a na kończynie dolnej lewej                

45 s. 

W ocenie chodu na macie tensometrycznej uzyskano następujące wyniki: 

• Dla stopy prawej: w fazie kontaktu pięty z podłożem średnia szybkość - 674 mm/s, 

maksymalna powierzchnia 9 cm2, maksymalne obciążenie 7%, w fazie przetoczenia 

średnia szybkość - 149 mm/s, maksymalna powierzchnia 30 cm2, maksymalne 

obciążenie 30%, w fazie pojedynczego podporu - średnia szybkość - 532 mm/s, 

maksymalna powierzchnia 71 cm2, maksymalne obciążenie 94% a w fazie końcowego 

podporu - średnia szybkość - 303 mm/s, maksymalna powierzchnia 83 cm2, 

maksymalne obciążenie 100%.  

• Dla stopy lewej: w fazie kontaktu pięty z podłożem średnia szybkość - 663 mm/s, 

maksymalna powierzchnia 17 cm2, maksymalne obciążenie 9%, w fazie przetoczenia 

średnia szybkość - 105 mm/s, maksymalna powierzchnia 31 cm2, maksymalne 

obciążenie 27%, w fazie pojedynczego podporu - średnia szybkość - 457 mm/s, 

maksymalna powierzchnia 81 cm2, maksymalne obciążenie 93% a w fazie końcowego 

podporu - średnia szybkość - 293 mm/s, maksymalna powierzchnia 85 cm2, 

maksymalne obciążenie 100%.  

W ocenie Próby Romberga otrzymano następujące wyniki:  

• Przy oczach otwartych - długość wychwiań środka ciężkości 1942,44 mm, 

powierzchnia elipsy zarysowana przez środek ciężkości wynosiła 1098,68 mm2, 

średnia szybkość przemieszczania się środka ciężkości 38,18 mm/s, maksymalne 
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wychylenie 1,72 mm, a minimalne 0 mm, obciążenie prawej kończyny dolnej 52%, a 

lewej 48%. 

• Przy oczach zamkniętych - długość wychwiań środka ciężkości 1612,37 mm, 

powierzchnia elipsy zarysowana przez środek ciężkości wynosiła 648,27 mm2, średnia 

szybkość przemieszczania się środka ciężkości 31,39 mm/s, maksymalne wychylenie 

9,5 mm, a minimalne 0,01 mm, obciążenie prawej kończyny dolnej 55%, a lewej 45%. 

    Pacjentowi wykonano indywidualną wkładkę ortopedyczną metodą frezowania, 

podtrzymującą sklepienie podłużne oraz odciążającą głowy kości śródstopia. Zalecono 

stosowanie wkładki przez okres 6 tygodni, następnie poddano ponownie pacjenta ocenie 

diagnostycznej. Wyniki prezentują się następująco: 

• W Teście Up and Go dla strony prawej pacjent uzyskał krótszy czas przejścia 

wynoszący 6,98 s, zaś dla strony lewej czas również uległ skróceniu do 6,99 s, 

• Prędkość w teście chodu na 10 m uległa poprawie i wyniosła 2,04 m/s, 

• Zakres pochylenia tułowia w przód wzrósł nieznacznie do 26 cm, 

• Średni czas w teście pięciokrotnego wstawania i siadania na siedzisku o wysokości 

odpowiadającej utrzymaniu kąta prostego przy zgiętych stawach kolanowych 

zmniejszył się i wyniósł 12,38 s, 

• W teście wejścia na stopień o wysokości 15 cm - Step Test liczba wejść w czasie 15 s 

dla prawej i lewej kończyny dolnej zwiększyła się do 15, 

• Czas stania na kończynie dolnej prawej nie uległ pogorszeniu i osiągnął 60 s, a na 

kończynie dolnej lewej uległ poprawie do 56 s. 

              W ocenie chodu na macie tensometrycznej uzyskano wzrost szybkości 

przemieszczania się pacjenta, zmniejszyła się powierzchnia odbicia stopy sugerująca poprawę 

wydolności łuku podłużnego, wzrosło obciążenie sugerujące lepsze dociążenie kończyny 

dolnej w trakcie chodu w poszczególnych fazach. Wyniki prezentują się następująco: 

• Dla stopy prawej: w fazie kontaktu pięty z podłożem średnia szybkość - 1098 mm/s, 

maksymalna powierzchnia 7 cm2, maksymalne obciążenie 17%, w fazie przetoczenia 

średnia szybkość - 252 mm/s, maksymalna powierzchnia 30 cm2, maksymalne 

obciążenie 38%, w fazie pojedynczego podporu - średnia szybkość - 573 mm/s, 

maksymalna powierzchnia 62 cm2, maksymalne obciążenie 97% a w fazie końcowego 

podporu - średnia szybkość - 434 mm/s, maksymalna powierzchnia 72 cm2, 

maksymalne obciążenie 100%.  
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• Dla stopy lewej: w fazie kontaktu pięty z podłożem średnia szybkość - 855 mm/s, 

maksymalna powierzchnia 12 cm2, maksymalne obciążenie 10%, w fazie przetoczenia 

średnia szybkość - 193 mm/s, maksymalna powierzchnia 30 cm2, maksymalne 

obciążenie 38%, w fazie pojedynczego podporu - średnia szybkość - 542 mm/s, 

maksymalna powierzchnia 70 cm2, maksymalne obciążenie 99% a w fazie końcowego 

podporu - średnia szybkość - 432 mm/s, maksymalna powierzchnia 76 cm2, 

maksymalne obciążenie 100%.  

             W ocenie Próby Romberga wyniki uległy poprawie - zmniejszyła się długość 

wychwiań, powierzchnia elipsy, średnia szybkość przemieszczenia środka ciężkości i 

otrzymano następujące wyniki:  

• Przy oczach otwartych - długość wychwiań środka ciężkości 929,76 mm, 

powierzchnia elipsy zarysowana przez środek ciężkości wynosiła 133,21 mm2, średnia 

szybkość przemieszczania się środka ciężkości 18,26 mm/s, maksymalne wychylenie 

1,14 mm, a minimalne - 0 mm, obciążenie prawej kończyny dolnej 50%, a lewej 50%. 

• Przy oczach zamkniętych - długość wychwiań środka ciężkości 1242,97 mm, 

powierzchnia elipsy zarysowana przez środek ciężkości wynosiła 70,5 mm2, średnia 

szybkość przemieszczania się środka ciężkości 24,35 mm/s, maksymalne wychylenie 

1,44 mm, a minimalne - 0 mm, obciążenie prawej kończyny dolnej 52%, zaś lewej 

48%. 

 

DYSKUSJA 

 

Przedstawiony opis przypadku wskazuje na skuteczność zastosowania wkładek 

ortopedycznych wykonywanych indywidualnie i korygujących nieprawidłowe ustawienie stóp 

u pacjentów z chorobą zwyrodnieniowa stawów kolanowych. Badania innych autorów 

wskazują, że prawidłowe ustawienie stóp i zastosowanie wkładek ortopedycznych wpływają 

na poprawę balansu [15].  

Wyniki uzyskane w obecnej pracy potwierdzają tą obserwację. Doniesienia                        

z piśmiennictwa wskazują na charakter pronujący stopy w przebiegu choroby 

zwyrodnieniowej stawów. Powoduje to wypłaszczenie łuku podłużnego [16]. W badaniu 

analizowanego pacjenta wkładka podpierała łuk podłużny stopy, korygujący płaskostopie.                 

W piśmiennictwie sugeruje się również celowość zastosowania wkładek z klinem bocznym, 

który powoduje prawidłową i zmniejszoną redystrybucję nacisku stóp w trakcie chodu [17]. 
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W przeprowadzonej analizie uzyskano większe obciążenia kończyn dolnych, sugerujące 

lepsze dociążenie stóp, jednak zmniejszeniu uległa powierzchnia odbicia, co może 

wskazywać na korekcję wypłaszczenia stopy. Ponadto inni autorzy, podobnie jak wyniki 

obecnej analizy przypadku wskazują, że wkładki w chorobie zwyrodnieniowej stawów 

kolanowych zmniejszają stopień nasilenia bólu i wpływają korzystnie na sprawność 

funkcjonalną pacjentów [18].  

Z kolei wyniki innych badań sugerują również, że wkładki stymulujące 

przewodnictwo nerwowo - mięśniowe powodują nie tylko korekcję problemów w obrębie 

stopy czy redukcję bólu, ale również wpływają na postawę pacjenta, obrazowaną w badaniach 

rastarowych kręgosłupa [19]. Podobne wyniki uzyskano w obecnym badaniu w ocenie próby 

Romberga na macie tensometrycznej.  

 

WNIOSKI 

 

• Stwierdzono poprawę jakości życia pacjenta wyrażoną w skali KOOS. 

• Wykazano poprawę sprawności funkcjonalnej pacjenta mierzonej zarówno testami 

klinicznymi, jak przy użyciu parametrów biomechanicznych, określonych przez matę 

tensometryczną. 

• Wkładka ortopedyczna wykonana indywidualnie stanowi dobre rozwiązanie nie tylko 

wpływające na biomechanikę chodu, ale również poprawiające stabilność postawy 

pacjenta. 

• Jakość życia po zastosowaniu wkładki indywidualnej uległa poprawie w każdym 

ocenianym aspekcie.  

• Prawidłowa i szczegółowa diagnostyka z wykorzystaniem mierzalnych skal i testów 

umożliwia właściwe postępowanie terapeutyczne.  

• Należy rozważyć dalsze badania nad wpływem na jakość życia i funkcjonalność 

pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych po zastosowaniu wkładki 

ortopedycznej wpływającej na prawidłowe ustawienie stopy. 
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WSTĘP 

 

 Propriocepcja pozwala na odbiór zewnętrznych bodźców, informujących o położeniu 

ciała i przebiegu ruchu. Impulsy pochodzące z mechanoreceptorów: ścięgien, torebki 

stawowej, czy mięśni kończyn dolnych stanowią podstawowe źródło informacji o kontroli 

postawy ciała. Jak donoszą badania, mięśnie kończyn dolnych są na tyle wrażliwe, by móc 

wykryć kołysanie się ciała przy niezmienionej pozycji stojącej. Czynniki, takie jak: starzenie 

się organizmu, zmniejszona aktywność fizyczna, zaburzenia prawidłowej pracy mięśniowej 

prowadzą do pogorszenia sygnału proprioceptywnego. W konsekwencji kontrola postawy 

ulega pogorszeniu, co prowadzić może do utraty funkcjonalności pacjenta w życiu 

codziennym, powodując m.in. większe ryzyko upadków [1]. Ponadto, wyniki badań sugerują, 

że deficyt proprioceptywny może być spowodowany urazami chrząstki stawowej. Przyjmuje 

się, że pogorszenie stabilności ujawnia się u pacjentów z uszkodzeniem chrząstki stawowej, 

nawet jeśli stabilizator stawu kolanowego, jakim jest więzadło krzyżowe przednie i jego 

amortyzatory - łąkotki pozostają nieuszkodzone. Nie wiadomo, czy deficyt propriocepcji 

stanowi bezpośrednią przyczynę choroby zwyrodnieniowej stawów, czy jest jej wynikiem [2]. 

Uznaje się natomiast, że zmniejszenie objętości chrząstki stawowej u pacjentów z chorobą 

zwyrodnieniową stawu kolanowego jest nierównomierne, co stanowi wynik dysfunkcji tkanki 

łącznej i mięśni. Równomierne rozłożenie nacisku na powierzchnie stawowe możliwe jest               
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w momencie wykonywania ruchu w pełnym zakresie, dzięki współpracy mięśni 

antagonistycznych i agonistycznych. Impulsy nocyceptywne w zajętych chorobowo stawach 

hamują aktywność mięśni, co prowadzi do obniżenia ich napięcia, a w konsekwencji 

nierównowagi stabilizacyjnej stawu i zwiększonego obciążenia mechanicznego. Jednym                  

z głównych stabilizatorów stawu kolanowego jest mięsień czworogłowy uda, którego siła, 

precyzja i koordynacja wpływają na stabilizację stawu w momencie uszkodzenia więzadeł. 

Wykazano, że u pacjentów z przedkliniczną i kliniczną gonartrozą odnotowuje się osłabienie 

funkcji tego mięśnia [3-5]. Ponadto, mięsień ten zaliczany jest do grupy mięśni 

wielostawowych - wykonuje ruch w obrębie stawu kolanowego dla którego jest 

prostownikiem, jak i biodrowego, gdzie powoduje zgięcie stawu [6].  

   Mięśnie wielostawowe, leżące powierzchownie, mogą generować na wysokim 

poziomie moc, prędkość oraz siłę, dlatego ich główną rolą jest stabilizacja przy dużym 

obciążeniu. Z kolei w przeciwieństwie do nich - mięśnie lokalne, znajdujące się głębiej, 

dzięki ich równomiernej aktywacji, pełnią rolę kontrolującą postawę oraz są odpowiedzialne 

za prawidłowe wzorce w funkcjonalnych zakresach ruchomości. Nadmierna praca mięśni 

wielostawowych prowadzi do zmniejszenia aktywności mięśni lokalnych - głębokich, co 

prowadzi do zaburzeń impulsacji proprioceptywnej. Proces ten powoduje utratę sprawności 

fizycznej i przewlekły ból [7].  

Metoda stabilizacji centralnej, tzw. Core Stability jest jedną z metod, znajdującą 

zastosowanie w leczeniu zaburzeń posturalnych i deficytów równowagi podczas aktywności 

dynamicznej, jak i statycznej [8]. Wyniki ostatnich badań sugerują, że trening stabilizacji 

centralnej znajduje zastosowanie w terapii choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego 

[9,10]. 

 

CEL PRACY 

 

 Celem pracy była ocena funkcjonalna pacjenta z chorobą zwyrodnieniową stawu 

kolanowego, poddanego usprawnianiu rehabilitacyjnemu przy pomocy programu ćwiczeń, 

który obejmował pracę nad poprawą zakresu ruchomości, siły mięśniowej oraz stabilizacji 

stawu z elementami treningu stabilizacji centralnej, zaplanowanego w odniesieniu do wartości 

biomechanicznych, wyrażonych w ocenie posturograficznej i mierzalnych testach 

funkcjonalnych. Ponadto, dokonano oceny wpływu terapii na jakość życia pacjenta. 
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MATERIAŁ I METODY 

 

 Ocenę funkcjonalną pacjenta przeprowadzono przy pomocy następujących testów 

funkcjonalnych:  

• Test Up and Go (Wstań i idź),  

• Test chodu na dystansie 10 m,  

• Test pochylenia tułowia w przód,  

• Test Five Time Sit to Stand (pięciokrotnego wstawania i siadania),  

• Test stania na jednej nodze i Step test (test wejścia na stopień).  

           Ponadto, wykonano próbę Romberga przy oczach zamkniętych i otwartych w 

programie Free Step v 1.5.06.  Jakość życia oceniono skalą Knee Injury and Osteoarthritis 

Outcome Score (KOOS).  

 

OPIS PRZYPADKU  

 

 54 - letnia kobieta z pięcioletnim wywiadem jednostronnej choroby zwyrodnieniowej 

stawu kolanowego prawego pierwszego stopnia według skali Kellgren-Lawrence, 

potwierdzonej badaniem radiologicznym, zgłosiła się z powodu bólu w obrębie stawu 

kolanowego, nasilającego się w momencie pokonywania dłuższych dystansów po płaskim 

terenie, jak i podczas wchodzenia po schodach.  W wywiadzie pacjentka zgłaszała uczucie 

niestabilności stawu i zaburzeń równowagi podczas wykonywania czynności funkcjonalnych 

wymagających przeniesienia ciężaru ciała na prawą kończynę dolną, np. wchodzenie lub 

schodzenie ze schodów.  W ramach diagnostyki fizjoterapeutycznej: 

• oceniono dolegliwości bólowe w skali VAS (Visual Analog Scale),  

• przeprowadzono badanie manualne stawu kolanowego z uwzględnieniem zakresu 

ruchomości,  

• przeprowadzono ocenę siły mięśniowej w skali Lovetta,           

• wykonano testy różnicujące uszkodzenia łąkotek i więzadeł  

• zbadano przemieszczanie się rzepki.  

 

WYNIKI 

 

Po ocenie funkcjonalnej przed zastosowaniem terapii otrzymano następujące wyniki: 
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• Testy więzadłowe oraz określające ruchomość rzepki czy uszkodzenie łąkotek, takie 

jak: test koślawienia i szpotawienia oraz szuflady przedniej i tylnej, test 

przemieszczania rzepki i test Apley'a nie wykazały uszkodzeń wyżej wymienionych 

struktur, 

• W Teście Up and Go dla strony prawej pacjentka uzyskała czas 9,98 s a dla strony 

lewej 9,59 s, 

• Prędkość w teście chodu na dystansie 10 m wyniosła 1,17 m/s, 

• Zakres pochylenia tułowia w przód wyniósł 28 cm, 

• Średni czas w teście pięciokrotnego wstawania i siadania na siedzisku o wysokości 

odpowiadającej utrzymaniu kąta prostego przy zgiętych stawach kolanowych wynosił 

13,17 s, 

• W teście wejścia na stopień o wysokości 15 cm - Step Test, liczba wejść w czasie 15 s 

dla prawej kończyny dolnej wynosiła 12, dla lewej kończyny - 11, 

• Czas stania na kończynie dolnej prawej wyniósł 26 s, a na kończynie dolnej lewej 40 

s. 

W ocenie Próby Romberga uzyskano następujące wyniki:  

• Przy oczach otwartych - długość wychwiań środka ciężkości 1593,58 mm, 

powierzchnia elipsy zarysowana przez środek ciężkości wynosiła 124,56 mm2, średnia 

szybkość przemieszczania się środka ciężkości 31,49 mm/s, maksymalne wychylenie 

2,26 mm, a minimalne 0,01 mm, obciążenie prawej kończyny dolnej 38%, a lewej 

62%. 

• Przy oczach zamkniętych - długość wychwiań środka ciężkości 1432,46 mm, 

powierzchnia elipsy zarysowana przez środek ciężkości wynosiła 106,5 mm2, średnia 

szybkość przemieszczania się środka ciężkości 28,16 mm/s, maksymalne wychylenie 

4,85 mm, a minimalne 0,01 mm, obciążenie prawej kończyny dolnej 41%, a lewej 

59%. 

 

Tabela 1. Poziom w skali VAS bólu przed i po terapii [źródło własne] 

Rodzaj bólu Przed terapią Po terapii 

Ból w spoczynku 0 0 

Ból w trakcie wysiłku fizycznego 7 2 

Ból w ciągu dnia 5 2 

Ból w nocy 1 1 
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Tabela 2. Porównanie zakresu ruchomości stawów kolanowych przed i po terapii [źródło 

własne] 
 

 Zgięcie Wyprost 

Czynne Bierne Czynny Bierny 

Kolano lewe przed 95° 100° 0° 0° 

Kolano lewe po 115° 120° 0° 0° 

Kolano prawe przed 90° 95° 0° 0° 

Kolano prawe po 110° 115° 0° 0° 

 

Tabela 3. Porównanie siły mięśniowej stawów kolanowych w skali Lovetta przed i po terapii 

[źródło własne] 
 

 Przed terapią Po terapii 

Zgięcie kolana lewego 5 5 

Wyprost kolana lewego 5 5 

Zgięcie kolana prawego 4 5 

Wyprost kolana prawego 4 5 

 

 
Tabela 4. Porównanie aspektów jakości życia według KOOS przed i po terapii [źródło 

własne] 
 

Aspekty KOOS (maksymalny wynik 100) Przed terapią Po terapii 

Ból 44 61 

Symptomy 64 75 

Czynności dnia codziennego 49 60 

Aktywność rekreacyjna i sportowa 0 20 

Jakość życia 13 44 

 

 Pacjentce zalecono indywidualny program ćwiczeń uwzględniający ćwiczenia zakresu 

ruchomości, poprawiające siłę mięśniową i stabilizację stawu z elementami treningu 

stabilizacji centralnej (Fotografia 1).  

                 Liczbę powtórzeń i czas ćwiczeń dostosowano do pacjentki i zalecono stosowanie 

programu przez okres sześciu tygodni, a następnie poddano ponownie pacjentkę ocenie 

diagnostycznej. 



Ocena skuteczności zastosowania metody stabilizacji centralnej w terapii zaburzeń 

propriocepcji u pacjenta z jednostronną gonartrozą - opis przypadku 

 

331 
 

 

 

Fotografia 1. Przykładowe ćwiczenie treningu stabilizacji centralnej wykonywane w 

warunkach domowych [źródło własne] 

  

Wyniki prezentują się następująco: 

• W Teście Up and Go dla strony prawej pacjent uzyskał krótszy czas przejścia 

wynoszący 4,98 s, zaś dla strony lewej czas również uległ skróceniu do 4,39 s, 

• Prędkość w teście chodu na 10 m uległa poprawie i wyniosła 1,69 m/s, 

• Zakres pochylenia tułowia w przód wzrósł nieznacznie do 30 cm, 

• Średni czas w teście pięciokrotnego wstawania i siadania na siedzisku o wysokości 

odpowiadającej utrzymaniu kąta prostego przy zgiętych stawach kolanowych 

zmniejszył się i wyniósł 7,88 s, 

• W teście wejścia na stopień o wysokości 15 cm - Step Test liczba wejść w czasie 15 s 

dla prawej i lewej kończyny dolnej zwiększyła się do 20, 

• Czas stania na kończynie dolnej prawej i lewej uległ poprawie i osiągnął 60 s. 

W ocenie Próby Romberga wyniki uległy poprawie - zmniejszyła się długość wychwiań, 

powierzchnia elipsy, średnia szybkość przemieszczenia środka ciężkości i otrzymano 

następujące wyniki:  

• Przy oczach otwartych - długość wychwiań środka ciężkości 943,29 mm, 

powierzchnia elipsy zarysowana przez środek ciężkości wynosiła 76,34 mm2, średnia 

szybkość przemieszczania się środka ciężkości 18,53 mm/s, maksymalne wychylenie 

1,11 mm, a minimalne - 0 mm, obciążenie prawej kończyny dolnej 46%, a lewej 54%. 

• Przy oczach zamkniętych - długość wychwiań środka ciężkości 1109,41 mm, 

powierzchnia elipsy zarysowana przez środek ciężkości wynosiła 31,26 mm2, średnia 
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szybkość przemieszczania się środka ciężkości 21,75 mm/s, maksymalne wychylenie 

3,24 mm, a minimalne - 0 mm, obciążenie prawej kończyny dolnej 46%, zaś lewej 

54%. 

 

DYSKUSJA 

 

 Przedstawiony opis przypadku wskazuje na skuteczność zastosowania treningu 

medycznego w oparciu o metodę stabilizacji centralnej w terapii choroby zwyrodnieniowej 

stawów kolanowych. Badania innych autorów wskazują, że ćwiczenia wykonywane w domu 

korzystnie wpływają na poprawę balansu u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów 

kolanowych [11]. Wyniki uzyskane w obecnej pracy potwierdzają tą obserwację. Doniesienia 

z piśmiennictwa wskazują również, że konsekwentnie prowadzony 8-tygodniowy program 

treningu mięśni stabilizujących poprawia parametry biomechaniczne w obrębie kończyn 

dolnych i tułowia, co może sprzyjać zapobieganiu urazom [9]. W przeprowadzonym badaniu 

uzyskano poprawę parametrów biomechanicznych stabilności posturalnej, wyrażoną w próbie 

Romberga, a także uzyskano lepszą funkcję stawów kolanowych w czynnościach, takich jak 

chód, wchodzenie po stopniu, wstawianie i siadanie. W piśmiennictwie sugeruje się również, 

iż trening stabilizacji centralnej zapobiega urazom kolana podczas wyskoku [12]. Ponadto, 

inni autorzy wskazują, że ból okolicy rzepkowo - udowej może wiązać się z niewydolnością 

mięśni stabilizatorów globalnych u początkujących biegaczy, co powoduje zwiększenie 

szczytowego momentu zgięcia kolana podczas stania i wiąże się ze zwiększonym naciskiem 

kontaktowym rzepkowo-udowym podczas biegu [13]. W obecnym badaniu po zastosowaniu 

metody stabilizacji centralnej poprawie uległy czynności, takie jak czas przejścia dystansu 10 

m, wejście na stopień oraz zakres ruchomości stawu kolanowego.  

 

WNIOSKI 

 

• Stwierdzono poprawę jakości życia pacjentki wyrażoną w skali KOOS. 

• Wykazano poprawę sprawności funkcjonalnej mierzonej zarówno testami 

klinicznymi, jak przy użyciu parametrów biomechanicznych, określonych za pomocą 

maty tensometrycznej. 

• Metoda stabilizacji centralnej stanowi dobre rozwiązanie w terapii pacjentów                        

z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych. 
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• Jakość życia po zastosowaniu indywidualnego treningu z elementami stabilizacji 

centralnej uległa poprawie w każdym ocenianym aspekcie.  

• Należy rozważyć dalsze badania nad wpływem na jakość życia i funkcjonalność 

pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych po zastosowaniu 

programowanego treningu medycznego z elementami stabilizacji centralnej. 
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WPROWADZENIE 

 

Trądzik różowaty (Rosacea) jest przewlekłą dermatozą o charakterze zapalnym [1]. 

Choroba manifestuje się oszpecającymi zmianami skórnymi w centralnej części twarzy oraz 

uporczywymi objawami podmiotowymi. Objawy podmiotowe skorelowane z przedmiotowymi 

często wywierają negatywny wpływ na jakość życia pacjentów [2,3]. Określenie rzeczywistej 

liczby osób dotkniętych tym schorzeniem jest trudne ze względu na to, że podstawą 

rozpoznania trądziku różowatego jest ocena polegająca na wywiadzie. Nie wynaleziono 

dotychczas specyficznego testu diagnostycznego dla tej choroby. Poruszona kwestia sugeruje, 

że może istnieć duża liczba pacjentów niezdiagnozowanych, z łagodną postacią choroby [3].  

 

EPIDEMIOLOGIA 

 

Według różnych doniesień, trądzik różowaty dotyka od około 1% do 22% 

społeczeństwa, w zależności od badanej populacji i kryteriów diagnostycznych. Szacuje się, że 

średnio co dziesiąta osoba na świecie jest chora. Znacznie częstszą zachorowalność notuje się 

wśród kobiet, lecz cięższy przebieg występuje u mężczyzn [1,4-7]. 

Omawiana dermatoza dotyczy wszystkich fototypów skóry, ale najczęściej osób 

o jasnej karnacji (I i II fototyp według Fitzpatricka). Osoby o pozostałych fototypach chorują 

z mniejszą częstością [6,8,9]. 

Największe ryzyko wystąpienia objawów trądziku różowatego oraz najcięższego 

przebiegu choroby notuje się w grupie pacjentów od dwudziestego do czterdziestego roku życia 
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[6]. Jednakże najczęstszym wiekiem zapadalności jest trzecia dekada życia [8,10]. Ryzyko 

zachorowania istnieje w każdym wieku [6,11] - w piśmiennictwie odnotowano zarówno 

przypadki pediatryczne trądziku różowatego [8], jak i przypadki kliniczne w wieku powyżej 

czterdziestego roku życia [11]. 

 

ETIOPATOGENEZA 

 

Etiologia trądziku różowatego wciąż jest niejednoznaczna. Obecnie uważa się, że jest 

to bardzo złożona choroba skóry, w której czynnikami mającymi wpływ na aktywację objawów 

mogą być predyspozycje genetyczne, nieodpowiednia sygnalizacja nerwowo-naczyniowa, 

rozregulowanie odporności swoistej i nieswoistej, dysfunkcje neuronalne i naczyniowe, 

przewlekłe zapalenie w organizmie, lokalna proliferacja komensali skórnych oraz czynniki 

środowiskowe [2,3,6]. Do grupy czynników można zaliczyć także promieniowanie UV, gdyż 

poza znanym już efektem ekspozycji na to promieniowanie, jako czynnika nasilającego objawy 

choroby, domniema się, że może odgrywać istotną rolę w etiologii dermatozy [3]. 

Promieniowanie UVA powoduje degradację i przebudowę macierzy skórnej, a także 

hamowanie syntezy kolagenu, poprzez zmniejszenie aktywności metaloproteinaz macierzy 

komórkowej (MMP). Z kolei promieniowanie w zakresie UVB indukuje produkcję różnych 

cytokin immunomodulujących, takich jak IL-1, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10 i czynnik martwicy 

nowotworów (TNF-α), a także czynników angiogennych, takich jak czynnik wzrostu 

śródbłonka naczyniowego (VEGF) [6]. 

Rola czynników genetycznych w patogenezie trądziku różowatego przykuwa duże 

zainteresowanie. Istnieje duże ryzyko zapadalności u osób z trądzikiem różowatym 

w wywiadzie rodzinnym - u jednej trzeciej zdiagnozowanych pacjentów występuje zwiększona 

historia rodzinna. Niestety, jak na razie nie opisano precyzyjnych podstaw dziedziczenia, 

a aktualne dane epidemiologiczne są niewystarczające, by postawić jednoznaczną tezę na temat 

roli czynników genetycznych [3,8]. 

Doniesiono, że występowanie trądziku różowatego koreluje z zaburzeniami funkcji 

bariery skórnej. Deregulacja naturalnej bariery skóry powoduje zmiany jej parametrów, takich 

jak stopień uwodnienia, w wyniku zwiększenia transepidermalnej utraty wody (TEWL). 

Poziom nawilżenia skóry ulega obniżeniu, a jej pH ulega znacznemu podwyższeniu. 

Dysfunkcje bariery skóry mogą inicjować lub nasilać stany zapalne w przebiegu trądziku 

różowatego, jednakże te zależności nie zostały jeszcze wystarczająco dokładnie zbadane [5,12]. 
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W przebiegu omawianej choroby skóry, aktywację odpowiedzi immunologicznej 

mogą wywołać drobnoustroje. Przypuszcza się, że roztocza Demodex folliculorum, bytujące na 

skórze odgrywają istotną rolę w patogenezie trądziku różowatego [2,6]. Większą ilość roztoczy 

bytujących na skórze notuje się u osób chorych w porównaniu do osób zdrowych. Jednakże 

wciąż bez wyjaśnienia pozostaje kwestia, czy są one przyczyną, czy konsekwencją wystąpienia 

dermatozy [3,14]. 

Część badań skupia się na założeniu, że Demodex może mieć związek ze stymulacją 

stanu zapalnego i degradacją tkanek. Zaobserwowano, że w przebiegu zakażenia uwalniane 

zostają interleukiny i interferony, takie jak interleukina-8 (IL-8) oraz TNF-α. Wykazano, że 

wymienione cytokiny wspomagają proces angiogenezy. Może to potencjalnie wskazywać na 

powstawanie teleangiektazji [2,14]. 

Zaburzenie funkcjonowania immunologicznej bariery skóry u pacjentów z trądzikiem 

różowatym może tworzyć doskonałe warunki do patologicznego namnażania się roztocza 

w skórze. Mimo że najnowsze badania wykazały, że Demodex folliculorum jest czynnikiem 

nasilającym trądzik, nadal należy badać tą zależność przyczynową [2,14].  

Kolejnym istotnym czynnikiem etiologicznym jest infekcja Helicobacter pylori 

w jelitach pacjentów chorych na trądzik różowaty. Obserwuje się, że osoby zakażone 

Helicobacter pylori częściej zapadają na trądzik różowaty niż pacjenci zdrowi. Zauważono, że 

eradykacja zakażenia skutkuje ustępowaniem objawów skórnych lub ich całkowitą regresją. 

Sugeruje to, że H. pylori może odgrywać rolę patogenną w przebiegu tej dermatozy [2,13,14]. 

U pacjentów zakażonych Helicobacter pylori wykryto zwiększoną aktywność 

reaktywnych form tlenu (ROS) w połączeniu ze zmniejszeniem ilości związków 

przeciwutleniających w osoczu krwi. Jednym z takich przeciwutleniaczy jest witamina C. 

Doniesiono, że obniżony poziom kwasu askorbinowego w organizmie u osób zakażonych 

Helicobacter pylori może przyczyniać się do powstania niektórych chorób związanych 

z niedoborem antyoksydantów [13]. 

H. pylori może zwiększać aktywność tlenku azotu (NO) w surowicy lub w tkankach. 

NO bierze udział w rozszerzaniu naczyń krwionośnych, stanach zapalnych oraz 

immunomodulacji. Doniesiono, że tlenek azotu wytwarzany przez roztocza skóry może być 

przyczyną powstawania rumienia lub że może odgrywać rolę czynnika indukującego zapalenie 

w przebiegu choroby [13,15]. 

Dodatkowo zaobserwowano, że czynniki zaostrzające objawy trądziku różowatego, 

takie jak gorące posiłki, czy alkohol powodują rozszerzanie naczyń krwionośnych 
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i limfatycznych. Przypuszcza się, że mechanizmem powstawania rumienia i zaczerwienienia 

może być zwiększona ekspresja nieswoistych kanałów kationowych, do których należą 

przejściowy receptor waniloidowy (TRPV-1) i ankiryna pierwsza na neuronach czuciowych 

i keratynocytach, a także uwalnianie peptydów naczynioaktywnych w wyniku ekspozycji na 

czynniki wyzwalające [3].  

Trądzik różowaty zwykle ogranicza się do skóry, jednakże istnieją doniesienia o jego 

związku z ogólnoustrojowymi chorobami współistniejącymi, do których należą: choroby 

neurologiczne, choroby zapalne jelit, refluks żołądkowo-przełykowy, hiperlipidemia, choroby 

metaboliczne, celiakia, stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów, nadciśnienie, 

cukrzyca, schorzenia układu krążenia i niektóre nowotwory złośliwe, między innymi glejaki. 

Jednakże patofizjologiczne powiązanie między trądzikiem różowatym a wymienionymi 

stanami wciąż pozostaje bez wyjaśnienia [2,16]. 

Brak wystarczającej wiedzy na temat patogenezy choroby wynika z dotychczas 

niewielkiego zainteresowania naukowców, prowadzeniem badań w kierunku jej 

dokładniejszego poznania. Niestety, do dziś nie opracowano leczenia przyczynowego tej 

dermatozy. Poznanie i jednoznaczne określenie najważniejszych procesów patologicznych 

toczących się w organizmie w przebiegu trądziku różowatego, czynników ryzyka i chorób 

współistniejących, miałoby kluczowe znaczenie przy opracowaniu kompleksowego, 

skutecznego leczenia skutkującego poprawą [2,11]. 

 

OBJAWY 

 

Trądzik różowaty uwidacznia się na skórze bogatej w gruczoły łojowe. Objawy 

dotyczą głównie centralnej części twarzy, obejmując czoło, nos, podbródek i policzki. Często 

dochodzi do wystąpienia postaci ocznej. Zmiany obejmują wówczas skórę powiek i struktury 

budujące narząd wzroku [12,17]. 

Przebieg choroby składa się z cykli zaostrzeń i remisji, przy czym nawroty występują 

częściej niż okresy bezobjawowe. Do charakterystycznych objawów trądziku różowatego 

zalicza się uporczywy, przemijający lub utrzymujący się rumień, teleangiektazje, zapalne 

zmiany grudkowo-krostkowe. Czasem pojawiają się także wypełnione ropą grudki. Często 

dochodzi do obrzęku skóry i ostrych lub podostrych rozszerzeń naczyń krwionośnych. 

W przypadkach przewlekłych może dojść do zmian deformacyjnych skóry nosa, noszących 

nazwę Rhinophyma [5,7,11]. 



Trądzik różowaty – co pacjent wiedzieć powinien 

 
 

339 
 

Zmiany ulegają zaostrzeniu głównie w czasie jajeczkowania, miesiączki, ciąży, czy 

okresie okołomenopauzalnym [17]. Czynnikami wyzwalającymi objawy, jak również 

nasilającymi już widoczne zmiany są głównie:  

• promieniowanie słoneczne,  

• stres,  

• wysiłek fizyczny,  

• nagłe zmiany temperatury powietrza,  

• wiatr,  

• spożywanie alkoholu,  

• przebywanie w saunie lub korzystanie z solarium,  

• nieodpowiednio dobrana pielęgnacja skóry,  

• spożywanie gorących posiłków i napoi,  

• ostre przyprawy i niektóre leki [3,10,11]. 

Nazwa Rhinophyma wywodzi się z języka greckiego i stanowi połączenie słów „rhis”, 

oznaczającego nos oraz „phyma” oznaczającego guz skóry. Jest to oszpecająca deformacja 

nosa. Pojawia się w wyniku proliferacji gruczołów łojowych i leżącej niżej tkanki łącznej. 

Dotyka głównie mężczyzn. Istnieje hipoteza, że czynnikiem predysponującym właśnie 

mężczyzn do rozwinięcia się rhinophyma jest wpływ androgenów [7]. 

Rhinophyma jest najczęstszym podtypem obrzęków guzowatych nosa, lecz ten typ 

zwyrodnienia tkanki może wystąpić również na innych obszarach twarzy, obejmując: 

• Metofyma (czoło) 

• Mentophyma (podbródek) 

• Gratophyma (podbródek) 

• Blepharophyma (powieki) 

• Otophyma (uszy) [17]. 

Rhinophyma zawsze rozwija się na podłożu zmian pierwotnych i wtórnych trądziku 

różowatego. Proliferacja gruczołów łojowych oraz przerost i zwłóknienie skóry właściwej są 

efektem długo utrzymującego się stanu zapalnego. Przerostowi ulega jedynie skóra, bez 

naruszenia struktur kostnych [7,17].  

Charakterystycznymi cechami zmian deformacyjnych nosa w rhinophyma jest 

poszerzenie czubka i skrzydełek nosa, dotyczące przeważnie dolnych dwóch trzecich części 

nosa. Rhinophyma uważana jest za ostateczną postać kliniczną trądziku różowatego [7,17]. 
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Zdarza się, że zmiany przerostowe są jedynym objawem występowania trądziku 

różowatego, jednak najczęściej współistnieją z innymi, typowymi wykwitami dla tej dermatozy 

[7,17]. 

Poza objawami przedmiotowymi, pacjentom dotkniętym trądzikiem różowatym 

doskwierają negatywne odczucia dotyczące skóry twarzy objętej zmianami, w postaci 

przewlekłego uczucia suchości, kłucia, pieczenia, bolesności, uderzeń gorąca i świądu [2,11]. 

Literatura z zakresu psychodermatologii donosi, że oszpecające zmiany skórne 

wywierają ogromny wpływ na budowanie dyskomfortu fizycznego, psychicznego 

i emocjonalnego pacjentów. Efekty te powodują pogorszenie przebiegu choroby i mogą 

wpływać na funkcjonowanie pacjenta [2,4].  

Zwykle pojawia się niepokój, zakłopotanie, depresja. Samoocena pacjentów drastycznie 

spada. Pojawiają się zaburzenia postrzegania obrazu własnego ciała, czasem rodzi się lęk 

społeczny. Trądzik różowaty może wywierać efekt wręcz traumatyczny. Poprzez zaostrzanie 

objawów przez stres emocjonalny. Może to powodować zupełne unikanie kontaktów 

międzyludzkich. Wszelakie sytuacje generujące stres sprzyjają zaostrzaniu się wstydliwych 

objawów powodujących trądzik [3,4]. 

W 2002 roku National Rosacea Society (NRS) powołało komitet składający się z grona 

ekspertów, w celu opracowania systemu klasyfikacji, według którego wyodrębnia się cztery 

podtypy kliniczne i jedną odmianę trądziku różowatego. Klasyfikacja została stworzona 

w oparciu o charakterystyczną kombinację objawów. Wyróżnia się: 

• postać rumieniową z teleangiektazjami, 

• postać grudkowo-krostkową, 

• postać przerostowo-naciekową, 

• postać oczną, 

• a także odmianę ziarniniakową [9,17].  

Powyższe kryteria są stosowane w praktyce na całym świecie. Występowanie co 

najmniej jednej lub większej ilości cech decyduje o rozpoznaniu trądziku różowatego [18]. 

  

Postać rumieniowa  

 Najwcześniejsze stadium choroby. Początkowo objawia się występowaniem rumienia 

przemijającego, a w późniejszym czasie rumień staje się utrwalony. Rumień przemijający jest 

zaczerwienieniem skóry występującym napadowo i po pewnym czasie przemija. Powodowany 

jest reakcją naczyniową na bodźce wywołujące [17]. 
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 Kiedy rumień staje się utrwalony, mówi się wtedy, że jest to I stopień trądziku 

różowatego. Utrwalonemu rumieniowi towarzyszą wówczas teleangiektazje. Wymienione 

objawy są następstwem uszkodzenia ścian naczyń krwionośnych obecnych w obrębie skóry 

objętym reakcją naczyniową. Dochodzi do trwałego rozszerzenia, a także tworzenia nowych 

naczyń włosowatych [9,17]. 

 

Postać grudkowo-krostkowa 

 To stopień II trądziku różowatego. Na podłożu rumieniowym powstają zmiany skórne 

w postaci krost o jałowej treści i grudek. Brak zmian zaskórnikowych typowych dla trądziku 

o podłożu łojotokowym. W tej postaci może być widoczne delikatne złuszczanie naskórka. 

Zauważalne jest także zgrubienie skóry wywołane obrzękiem [9,17]. 

 W czasie remisji zmiany goją się w trakcie kilku tygodni nie pozostawiając blizn [17]. 

 

Postać przerostowo-naciekowa 

 Objawia się występowaniem guzków i blaszek powstałych na skutek zlewania się zmian 

o podłożu zapalnym. W tej postaci powstają również ograniczone zmiany przerostowe 

w postaci rhinophyma [17]. 

  

Postać oczna 

 Według najnowszych doniesień częstość występowania objawów ocznych w przebiegu 

trądziku różowatego wynosi 74,5% [19]. 

 Do najczęściej występujących objawów należą zespół suchego oka, męczliwość 

powiek, uczucie ciała obcego w oku, pieczenie i świąd oka, obrzęk, ból, światłowstręt. Często 

pojawiają się teleangiektazje i rumień brzegów powiek, a także zapalenie powiek [17,19]. 

 Rzadszymi objawami są pojawiające się zmiany rogówkowe. Ich nasilenie jest różne: 

od powierzchniowego zapalenia do ciężkiego uszkodzenia prowadzącego do ślepoty. 

Najczęściej są to punktowe ubytki nabłonka rogówki [17,19].  

 Rzadko dochodzi do powstania brzeżnego owrzodzenia rogówki. Sporadycznie 

występuje przewlekły, limfatyczny obrzęk powiek. Zdarzały się także zapalenia tęczówki 

i ciała rzęskowatego z ropostekiem w przedniej komorze oka. Rzadko dochodzi również do 

zapalenia i nacieków rogówki, białawego zmętnienia białkówki i neowaskularyzacji rogówki 

[17,19]. 
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 Mimo iż powyższa klasyfikacja była skuteczna, w części przypadków nadmierne 

koncentrowanie się na sztywno określonych podtypach ograniczało rozważania na temat 

potencjalnych objawów, gdyż były interpretowane jako oddzielne zaburzenia. Dochodziło do 

ignorowania często występującego, jednoczesnego pojawiania się różnych kombinacji 

objawów oraz potencjalną progresję jednego podtypu do drugiego. Skutkowało to 

niemiarodajną oceną ciężkości przebiegu choroby [9]. 

 W 2017 roku zaproponowano aktualizację powyższego systemu klasyfikacji, opierającą 

się na fenotypach dających zaobserwować się cech. Takie podejście uważa się za dokładniejsze 

w diagnozowaniu pacjenta i jest pomocne w doborze indywidualnego leczenia, mającego 

zapewniać większą skuteczność niż leczenie szablonowe [1,9]. 

 Kierując się najnowszymi wytycznymi diagnostycznymi, opracowanymi przez Komitet 

Ekspercki National Rosacea Society, jeden z poniższych objawów klinicznych jest uważany 

za rozpoznawczy dla trądziku różowatego: 

1) rumień utrwalony w centralnej części twarzy, o charakterystycznym wzorze, który 

okresowo się nasila; 

2) wykwit grudkowo-krostkowy [1,9].  

Ponadto, stwierdzenie obecności dwóch z następujących objawów również uważane 

jest za diagnostyczne: teleangiektazje, zaczerwienienie, wykwity grudkowe, krostkowe, a także 

objawy oczne [9]. 

 Diagnostyka trądziku różowatego jest stosunkowo trudna. Trudności może stanowić 

ryzyko występowania innych chorób współistniejących, manifestujących podobne objawy. 

Czasem zdarza się, że podczas leczenia objawów jednej choroby skóry ujawnia się istnienie 

innej dermatozy [3]. 

 Trądzik różowaty różnicuje się z łojotokowym zapaleniem skóry, rogowaceniem 

mieszkowym, trądzikiem pospolitym, toczniem rumieniowatym, przewlekłym 

zaczerwienieniem twarzy. Często mylone z trądzikiem różowatym mogą być efekty uboczne 

przyjmowania niektórych leków, gdyż dają one objawy zbliżone do omawianej dermatozy [3]. 

 Rokowania w przebiegu trądziku różowatego są pozytywne. Jednakże nieleczony może 

doprowadzić pacjenta do licznych problemów psychicznych oraz dawać negatywne efekty 

skórne w postaci trwałych blizn i uporczywie nawracającego rumienia, wykwitów skórnych, 

oszpecających deformacji nosa, a w skrajnych przypadkach trudności z oddychaniem lub utratę 

wzroku [3,7,17]. 
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PODSUMOWANIE 

 

 Ze względu na ogromną liczbą zdiagnozowanych i potencjalnie niezdiagnozowanych 

pacjentów, oszpecające i uporczywie nawracające objawy, poważne powikłania i brak złotego 

środka w diagnostyce i leczeniu trądziku różowatego, istnieje konieczność prowadzenia 

dalszych badań w celu bliższego poznania etiopatogenezy choroby. 

 Z punktu widzenia kosmetologa, skóra objęta trądzikiem różowatym wymaga 

szczególnej opieki. Istnieje potrzeba zbudowania silnego zaufania między kosmetologiem 

a pacjentem, w celu dobrania indywidualnego toku postępowania prowadzącego do 

załagodzenia objawów dermatozy oraz przeciwdziałania ich nawrotom. 

 Ważne jest wieloaspektowe podejście do choroby, poprzez odpowiednie edukowanie 

pacjenta na temat konieczności prowadzenia właściwego stylu życia, dobranie prawidłowej 

domowej pielęgnacji skóry oraz dostosowanie odpowiednich procedur zabiegowych 

w gabinecie kosmetologicznym, celowanych na konkretny problem. 

 W pielęgnacji domowej kluczową rolę odgrywa regularne stosowanie odpowiednio 

dobranych dermokosmetyków, preparatów łączących w sobie właściwości leku i kosmetyku. 

Bardzo ważny jest wybór produktów o odpowiednim składzie. Stosowanie zwykłych lub 

nieodpowiednio dobranych do problemu preparatów stwarza duże ryzyko wystąpienia 

nietolerancji, powodującej nasilenie problemu, czyli działanie przeciwne do zamierzonego. 

 W praktyce kosmetologicznej na poziomie gabinetu, techniki zabiegowe powinny być 

dobierane indywidualnie do istniejących potrzeb. Zabiegi z zastosowaniem odpowiednio 

dobranych kwasów, światła i lasera, a także ultradźwięków o niskiej częstotliwości lub 

mikroiniekcji śródskórnych, mogą dawać zadowalające efekty. Równocześnie należy unikać 

wszelkich procedur powodujących podgrzewanie tkanek oraz stwarzających ryzyko nasilenia 

rumienia. Należy także unikać silnych działań mechanicznych, powodujących stymulację skóry 

oraz indukujących odpowiedzi zapalne. 
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Demodekoza, zwana potocznie nużycą, jest schorzeniem układu włosowo - łojowego. 

Wywoływana jest przez obecność na skórze człowieka nużeńców Demodex 

folliculorum i Demodex brevis. Rola tych pasożytów w etiopatogenezie chorób skóry pozostaje 

kwestią sporną. Wątpliwości te dotyczą roli, jaką pełnią nużeńce na powierzchni skóry 

człowieka. Wykazują one działanie komensalityczne, lecz mają również swój udział w 

patogenezie trądziku różowatego, zapalenia okołomieszkowego, zapalenia brzegów powiek lub 

zapalenia mieszków włosowych. Roztocza te bytują najczęściej w okolicach gruczołów 

łojowych, na owłosionej skórze głowy oraz w przewodach słuchowych zewnętrznych. Żywią 

się złuszczonymi komórkami naskórka oraz wydzieliną z gruczołów łojowych. Kolonizacja 

skóry ludzkiej przez Demodex folliculorum wzrasta wraz z wiekiem. Jej wzrost obserwuje się 

przede wszystkim u osób, które mają obniżoną odporność, są leczone glikokortykosteroidami, 

inhibitorami kalcyteuryny lub preparatami immunomodulującymi [1].  

Demodex po raz pierwszy opisany został przez Jakuba Henle w 1841r. Rok później 

pasożyt ten został zakwalifikowany przez Carla Simona do kategorii roztoczy. Jego obecność 

stwierdza się u 13% - 15% dzieci. U osób powyżej 71. roku życia wskaźnik ten wynosi 95% 

[1]. Niektóre badania wskazują na zależność występowania Demodex spp. od płci. Raszeja – 

Kotelba i wsp. [2] stwierdzili, że ekstensywność i intensywność zarażenia tym roztoczem jest 

większa u kobiet niż u mężczyzn, z uwagi na stosowanie przez płeć damską większej ilości 

kosmetyków, w postaci kremów i podkładów. Forton i wsp. [2] tłumaczyli tę zależność 

wpływem hormonów płciowych. Wynikom tych badań przeczą doniesienia Kuźnia - Grygiel              

i wsp. [2],  którzy nie stwierdzili w swych badaniach statystycznie istotnych różnic pomiędzy 

nasileniem występowania Demodex spp. u kobiet niż u mężczyzn. W przypadku badań Zhao             

i wsp. [2], którzy podjęli się analizy występowania tych roztoczy w grupie wiekowej od 13 do 

22 lat,  również nie potwierdzili korelacji pomiędzy płcią a występowaniem Demodex spp. 
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Ciekawym aspektem kolonizacji skóry ludzkiej przez Demodex folliculorum jest brak ich 

obecności na skórze noworodków. Zasiedlanie przez wyżej wymienione roztocza następuje w 

okresie dzieciństwa lub wczesnej dorosłości. Infestacja skóry przez nużeńca spowodowana jest 

prawdopodobnie postępującym rozwojem gruczołów łojowych, co zapewnia odpowiednie 

środowisko.  Nużeniec występuje u wszystkich ras ludzkich zamieszkujących każdą szerokość 

geograficzną [3].  

Nużeniec jest pajęczakiem z rzędu roztoczy. Jego głównym pożywieniem są komórki 

naskórka oraz składniki łoju. Nużeniec bytuje najczęściej w skórze twarzy, szczególnie                         

w okolicach nosa, brody, policzków, czy czoła. Na skórze ludzkiej bytują dwa rodzaje tych 

pasożytów. Pierwszym z nich jest Demodex folliculorum, który lokalizując się w ujściach 

mieszków włosowych tworzy skupiska. Drugim rodzajem nużeńca zasiedlającym skórę 

człowieka jest Demodex brevis, charakteryzujący się mniejszym rozmiarem od wcześniej 

wymienionego pajęczaka. D. brevis bytuje samotnie w głębi gruczołów łojowych lub 

gruczołach tarczkowych Meiboma w powiekach [4]. Jego odżywianie polega na niszczeniu 

komórek gruczołów łojowych. Cykl rozwojowy nużeńca trwa od 3 do 4 tygodni. Samica tego 

pasożyta jest w stanie złożyć około 20 jajeczek [5].  

Wspomniany wcześniej sposób odżywiania nużeńca wpływa bezpośrednio na organizm 

gospodarza. Naruszenie bariery naskórkowej spowodowane jest wytwarzaniem przez nużeńca 

enzymów proteolitycznych. Wniknięcie przez te roztocza w głąb skóry gospodarza skutkuje 

uaktywnieniem receptorów Toll - like, odpowiedzialnych za reakcję odpornościową nieswoistą 

(wrodzoną). Warto nadmienić, że roztocza z rodzaju Demodex przyczyniają się do przenikania 

w głąb skóry ludzkiej również bakterii oraz grzybów, jak i zablokowania kanalików 

wyprowadzających gruczołów łojowych i nieprawidłowości w wydzielaniu mediatorów 

zapalnych [6]. Produkty przemiany materii opisywanego pasożyta skutkują rozpoczęciem 

opóźnionej reakcji nadwrażliwości, związanej z działaniem alergizującym. Obecność 

nużeńców, która skutkuje uruchomieniem odpowiedzi immunologicznej widoczna jest głównie 

w postaci odporności komórkowej z udziałem limfocytów T oraz wzrostem poziomu cytokin 

prozapalnych. Kolonizację nużeńców na powierzchni skóry powiązano z występowaniem 

łysienia, nowotworów, zespołem policystycznych jajników, zakażeniem HIV oraz przewlekłą 

chorobą nerek. Według Keles i wsp. [cyt. za 7] zaburzenia odpowiedzi komórkowej                                

i humoralnej stanowi podstawę do rozwoju nużeńca. Przeczą temu badania Kosik – Bogackiej 

i wsp., które nie potwierdzają związku pomiędzy demodekozą a immunosupresją [cyt. za 7]. 

Podczas badań przeprowadzonych przez Satsiê i wsp. porównano obecność Demodex 
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folliculorum  w obrębie powiek u osób zdrowych oraz chorujących na proliferacyjną retinopatię 

cukrzycową. Badanie mikroskopowe potwierdziło zwiększoną częstotliwość występowania 

nużeńca u pacjentów z cukrzycą (27,4%), niż u osób zakwalifikowanych do grupy kontrolnej. 

Wyniki tych badań pokrywają się z badaniami Zhmud i Drozhzhina [cyt. za 7],  którzy 

wykazali, że demodekoza powiek występuje dwukrotnie częściej u pacjentów z cukrzycą typu 

II, która trwa ponad 10 lat, w odniesieniu do pacjentów chorujących krócej.  

Bytowanie nużeńca na skórze ludzkiej jest ściśle powiązane ze stanami zapalnymi skóry 

twarzy oraz okolic oczu. W 1930 r. scharakteryzowano jednostkę chorobową skóry o nazwie 

„pityriasis folliculorum”, związanej ze zlokalizowaniem nużeńca na skórze twarzy. W opisie 

objawów wymienionej jednostki chorobowej odnaleźć można było występowanie niewielkich 

łuszczących się grudek w okolicach okołomieszkowych, z odczuwalnym przez chorego 

świądem oraz suchością skóry. Wykwity skórne zlokalizowane były najczęściej na policzkach, 

jednostronnie, choć zmiany obserwowane były również w okolicach powiek. W późniejszych 

badaniach wykazano, że pityriasis folliculorum stanowiła najłagodniejszą, a zarazem 

najczęstszą postać nużycy. Wymieniona jednostka chorobowa charakteryzuje się obecnością 

rumienia oraz dużym skupiskiem nużeńców, sięgającym nawet do 61 roztoczy na cm2 [8].    

Zakażenia okolic oczu, związane z bytowaniem nużeńca dotyczą osób dorosłych                     

w wieku powyżej 45. r.ż. Objawy miejscowe demodekozy ocznej dotyczą najczęściej 

podrażnienia okolic powiek, wywołanego przez antygeny nużeńca oraz jego produkty 

przemiany materii,  zaczopowania ujść gruczołów powiekowych, spowodowanego 

nagromadzeniem nużeńców, keratyny oraz złuszczonego nabłonka. Dodatkowym czynnikiem 

w przebiegu nużycy okolic powiek jest obecność specyficznych bakterii, które bytują na 

powierzchni roztoczy, zwanych bacillus oleronius. Do jednostek chorobowych okolic oczu 

spowodowanych przez nużeńca zaliczane są między innymi jęczmienie oraz gradówki, 

dysfunkcje gruczołów Meiboma, zespół suchego oka, epiteliopatię rogówki, czy skrzydlik gałki 

ocznej. Za najważniejsze powikłanie w okulistyce, związanym z infestacją nużeńca uznaje się 

zapalenie brzegów powiek. W obrazie klinicznym blephartitis rozpoznaje się zaczerwienienie 

brzegów powiek z charakterystycznym „kołnierzem”, powstałym z materiału złuszczeniowego, 

który obejmuje nasadę rzęs. Dodatkowymi objawami zapalenia brzegów powiek są świąd oraz 

zadrażnienie spojówkowe z wodnistą lub śluzową wydzieliną, jęczmienie lub gradówki 

powiek, łzawienie i światłowstręt. W diagnostyce okulistycznej zakażenia nużeńcem za 

najważniejszy aspekt uznaje się specjalistyczne badanie mikroskopowe, obejmujące ocenę rzęs 

pobranych od pacjenta, z określeniem stadiów rozwojowych nużeńca. Istotne jest również 
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przeprowadzenie dokładnego wywiadu z pacjentem i uwzględnienie jego subiektywnych 

odczuć. Ważna jest również informacja na temat przebytych chorób okulistycznych oraz 

ogólnych [9]. Leczenie demodekozy ocznej jest procesem długotrwałym, mogącym trwać do 

kilku miesięcy. Rodzaj zaleconej terapii uzależniony jest stanu klinicznego pacjenta oraz 

ekstensywności inwazji pasożytów. Preparatami, które są najczęściej wymieniane przy terapii 

demodekozy ocznej są maści zawierające metronidazol lub żółty tlenek rtęci, przy czym 

zastosowanie preparatów z tymi dwiema substancjami może stanowić terapię skojarzoną. 

Według badań Czepity i wsp. [cyt. za 10] najlepsze efekty terapeutyczne zauważono po 

zastosowaniu żelu lub maści o 2% zawartości metronidazolu. Badania Shaller i wsp. [cyt. za 

10]w swych badaniach obserwowali większą efektywność terapii przy zastosowaniu tego 

antybiotyku doustnie. Wyżej opisanym metodom leczenia przeczą wyniki otrzymane przez 

Persi i Rebora [cyt. za 10], w których Demodex spp. przeżywał w wysokich stężeniach 

metronidazolu. Wspomniany wcześniej żółty tlenek rtęci zawarty w maściach, 

wykorzystywanych w leczeniu zakażeń brzegów powiek może być stosowany w stopniu 

ograniczonym, ze względu na swoją toksyczność. Demmler i wsp. podczas terapii pacjentów 

preparatami z tlenkiem rtęci odnotowali zwalczenie inwazji pasożytów u 25% chorych.                         

W badaniach przeprowadzonych przez Sędzikowską [cyt. za 10] porównano skuteczność 

preparatów z metronidazolem i tlenkiem rtęci, i wykazano, że skuteczność lecznicza maści                         

z tlenkiem rtęci jest większa o 27%, w porównaniu do preparatów z antybiotykiem.   

Kolejną jednostką chorobową związaną z infekcją nużeńca jest trądzik różowaty oczny 

rosacea ocularis. Choroba rozpoznawana jest u obu płci w przedziale wiekowym od 51. do 60. 

roku życia. Jej charakterystycznymi objawami są przede wszystkim przewlekłe stany zapalne 

brzegów powiek, spojówek oraz rogówek, które skutkują łzawieniem i przekrwieniem oczu, 

pieczeniem, kłuciem, światłowstrętem oraz obniżoną ostrością wzroku. Oczny trądzik 

różowaty powoduje również zapalenie gruczołów Meiboma. Jego skutkiem jest pojawienie się 

nawracających gradówek oraz jęczmieni. Za najbardziej niebezpieczny objaw opisywanej 

powyżej jednostki chorobowej uznaje się zaburzenia ze strony funkcjonowania rogówki, które 

prowadzą do powstania punktowych ubytków w jej nabłonku, neowaskuloryzacji jej obwodów 

oraz do powstania nacieków i owrzodzeń jej brzegów. Wymienione procesy skutkują 

postępującym procesem bliznowacenia rogówki i prowadzą do znacznej utraty wzroku. 

Etiopatogeneza ocznego trądziku różowatego nadal nie jest poznana. Wśród hipotez 

dotyczących przyczyn tej choroby odnaleźć można wzmianki o tym, że objawy oczne są 

wtórne, w stosunku do zmian w okolicach powiek [11].  
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Zmiany powstałe wskutek nieprawidłowego funkcjonowania gruczołów Meiboma                     

i Zeissa, wynikające z ich niedrożności, prowadzą do redukcji warstwy lipidowej filmu 

łzowego. Tym samym traci on ochronę przed wyparowywaniem swej warstwy wodnej, co 

skutkuje wystąpieniem zespołu tzw. „suchego oka”. Związek infestacji nużeńca z tym 

zjawiskiem pozostaje nieznany. Tarkowski i wsp. [cyt. za 7] podnieśli w swych badaniach 

aspekt związku nietolerancji noszenia soczewek kontaktowych z obecnością nużeńca. Wśród 

pacjentów zgłaszających odczuwalny dyskomfort podczas noszenia soczewek, obecność 

roztoczy stwierdzono aż u  92,86% badanych. Jedynie 5,88% osób zainfekowanych nużeńcem 

nie zgłaszało negatywnych odczuć podczas używania soczewek kontaktowych. Podczas 

analizy wyników badań potwierdzono, że zgłaszany dyskomfort wynikał z nieprawidłowego 

składu filmu łzowego, reakcji zapalnej, wynikającej z nietolerancji chityny oraz metabolitów 

nużeńca, jak również z obecności depozytów lipidowych i białkowych, znajdujących się na 

powierzchni soczewek kontaktowych. Dodatkowym aspektem w przebiegu stanów zapalnych 

okolic oka, wywołanych przez infekcję nużeńcem, jest ich związek z rozwojem raka 

podstawnokomórkowego. Korelacja pomiędzy demodekozą oczną a występowaniem zmian 

nowotworowych nie jest wykluczona, szczególnie u pacjentów starszych, o obniżonej 

odporności oraz tych genetycznie i środowiskowo predysponowanych [7].  

Nużeńce są pasożytami komensalitycznymi, występującymi na różnych kontynentach. 

Zasiedlenie przez nie skóry ludzkiej następuje krótko po urodzeniu człowieka. Zmiany 

patologiczne skóry w przebiegu nużycy zauważane są w trądziku różowatym oraz w chorobach 

okolic oczu. Opisane w pracy jednostki chorobowe, związane z infestacją nużeńcem stanowią 

wyzwanie zarówno w obszarze diagnostyki dermatologicznej, jak i okulistycznej. 
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Pieluszkowe zapalenie skóry, zwane również wysypką pieluszkową występującą pod 

nazwami diaper dermatitis, napkin disease, dermatitis ammoniacalis, to jedna z najczęściej 

występujących dermatoz wieku dziecięcego, stanowiąca wyzwanie zarówno dla rodziców, jak 

i dla personelu medycznego [1]. Warto zaznaczyć, że choroba ta dotyczyć może również osób 

dorosłych, głównie pensjonariuszy domów spokojnej starości, pacjentów na oddziałach 

geriatrycznych, neurologicznych oraz urologicznych [1]. Problematyka etiologii PZS 

(pieluszkowego zapalenia skóry) została poruszona już w XIX wieku. Początkowo chorobę tę 

określano jako ammoniacal dermatitis, z uwagi na teorię o niekorzystnym działaniu amoniaku, 

który uwalniany z moczu, ma kontakt z delikatną skórą noworodka. W latach 20. XX wieku 

wysunięto hipotezę o wpływie Bacterium ammoniogenes, bakterii rozkładających mocznik, 

które powodują pojawienie się stanu zapalnego na skórze dziecka. Z czasem, kolejne 

obserwacje PZS doprowadziły do rozpoznania jego wieloczynnikowego i złożonego przebiegu. 

Jako czynniki determinujące rozwój pieluszkowego zapalenia skóry uznano wilgoć, tarcie, 

mocz, kał oraz grzyby Candida albicans. Rozpoznanie faktorów, które wpływają na rozwój 

stanu zapalnego skóry niemowlęcia doprowadziło do podziału tej jednostki chorobowej na 

pierwotne i wtórne pieluszkowe zapalenie skóry. Pierwszy typ związany jest z niekorzystnym 

działaniem czynników środowiskowych, bez podłoża alergicznego lub zakaźnego, choć przy 

tym rodzaju choroby podkreślana jest rola grzybów Candida albicans. PZS o charakterze 

wtórnym posiada ustaloną etiologię, a zmiany w jego przebiegu umiejscowione są w okolicach 

„pieluszkowych” [2]. PZS występuje u dzieci pomiędzy 1. a 2. miesiącem życia i może 

utrzymywać się aż do zakończenia okresu pieluszkowego. Jego największa częstotliwość 

obserwowana jest u niemowląt pomiędzy 7. a 12. miesiącem życia [2].  
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Istotnym aspektem w zapobieganiu występowania pieluszkowego zapalenia skóry jest 

prawidłowy i pełny rozwój bariery ochronnej skóry niemowlęcia. W tym procesie kluczową 

rolę odgrywa maź płodowa, która w 80% składa się z wody oraz 10% białek i 10% lipidów. To 

właśnie połączenie powyższych składników tworzy płaszcz hydrofobowy, który pokrywa całą 

powierzchnię skóry płodu i umożliwia mu funkcjonowanie i rozwój w owodni. Maź płodowa 

determinuje prawidłowy rozwój warstwy rogowej naskórka u noworodka. Funkcje ochronne 

skóry płodu wspomagane są przez obecne w mazi substancje bakteriobójcze. Równie istotnym 

czynnikiem jest jej niskie pH. Bariera ochronna skóry noworodka urodzonego w planowanym 

terminie jest dość dobrze wykształcona. Wraz z rozwojem dziecka podlega dalszemu 

dojrzewaniu. W momencie urodzenia wskaźnik transepidermalnej utraty wody jest równy lub 

mniejszy niż u dorosłych. W przeciągu pierwszych dwóch tygodni życia noworodka 

uwodnienie skóry znacznie spada, co skutkuje powstaniem naturalnego czynnika 

nawilżającego NMF. Jest on odpowiedzialny za utrzymanie wody w warstwie rogowej 

naskórka [4]. Skóra niemowląt oraz dzieci różni się od skóry dorosłego człowieka budową. Jest 

od 5 do 10 razy cieńsza oraz zawiera mniej włókiem kolagenowych i elastynowych. Jej luźny 

układ komórek rogowych w naskórku, słabe przyleganie naskórka do skóry właściwej oraz pH 

zbliżone do neutralnego, skutkuje zwiększonym narażeniem skóry niemowlęcia na urazy. 

Ponadto u małych dzieci skład płaszcza hydrolipidowego różni się od tego, występującego                     

u dorosłego człowieka. Różnice polegają głównie na przeważającej ilości cholesterolu (10% - 

12%), co znacznie osłabia możliwość wiązania wody w naskórku, skutkując częstszym 

przesuszaniem się skóry. Pomimo pełnego rozwoju gruczołów łojowych i potowych w skórze 

niemowlęcia, ich funkcja wydzielnicza jest znacznie ograniczona. Istotną różnicą pomiędzy 

skórą u dorosłego a skórą niemowlaka jest również jej stosunek powierzchni do masy ciała [3]. 

Wpływa to na znaczne ograniczenie działania substancji aktywnych pochodzących                                 

z preparatów pielęgnacyjnych i leczniczych.  

Rozpoznanie pieluszkowego zapalenia skóry bazuje na obserwacji zmian skórnych                  

w miejscu przylegania pieluszki. Przebieg tej choroby ma najczęściej charakter łagodny i 

objawia się zaczerwienieniem w okolicach genitaliów dziecka. Wygląd rumienia jest podobny 

do poparzenia. Cięższe postacie PZS połączone są z występowaniem wykwitów skórnych, 

wśród których wymienia się obrzęki, pęcherze oraz nadżerki. Zmiany obejmują najczęściej 

pośladki, krocze, wzgórek łonowy, uda i pachwiny. W ostrej postaci pieluszkowego zapalenia 

skóry obserwowane się również zmiany o charakterze przewlekłym, takie jak złuszczanie, czy 

lichenifikacja. W przebiegu PZS, podczas badań histologicznych wykazano również obecność 
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nacieku zapalnego w obrębie skóry właściwej, złuszczanie i zgrubienie naskórka [4].  

Uszkodzenie skóry w PZS spowodowane jest oddziaływaniem na nią dwóch równolegle 

działających czynników, tj. wspomnianej już w pracy wilgoci oraz enzymów kałowych. 

Wilgotne środowisko, które występuje w obszarach ciała  mających kontakt z pieluchą skutkuje 

maceracją skóry dziecka, która powoduje naruszenie podwójnej bariery lipidowej komórek 

warstwy rogowej, zwiększając tym samym ryzyko wniknięcia drobnoustrojów do głębszych 

warstw naskórka. Drugim faktorem wymienianym przy PZS są enzymy kałowe, które 

powodują niszczenie białka komórek warstwy rogowej i zaburzają ich integralność. Wchodzą 

również w reakcje z keratynocytami oraz fibroblastami. Stymulacja komórek naskórka skutkuje 

uwalnianiem cytokin prozapalnych. Ich działanie wywołuje rozszerzenie naczyń krwionośnych 

i powstanie na skórze rumienia [4].  

Leczenie pieluszkowego zapalenia skóry u dzieci jest procesem wielokierunkowym. 

Najczęstszymi preparatami wykorzystywanymi w terapii miejsc objętych PZS są te,                              

z zawartością sterydów. Wykazują one działanie przeciwzapalne i skutecznie niwelują ostrą 

reakcję zapalną, powstałą w wyniku podrażnienia. Pomimo swej skuteczności, ich stosowanie 

związane jest z wieloma działaniami niepożądanymi, dlatego zalecana jest ostrożność w ich 

wdrażaniu do terapii PZS. W grupie sterydów, których stosowanie może powodować liczne 

działania niepożądane wymienia się glikokortykosteroidy o dużym spektrum działania, 

szczególnie te fluorowane, które mogą przyczynić się do zaników skóry, powstawania 

rozstępów, czy przebarwień. Obecnie, oprócz preparatów sterydowych zaleca się stosowanie 

miejscowe inhibitorów kalcyneuryny. W przypadku stwierdzenia obecności drożdżaków                        

w miejscu objętym pieluszkowym zapaleniem skóry zaleca się również zastosowanie 

preparatów przeciwdrożdżakowych [5]. 

Podstawą profilaktyki PZS jest przede wszystkim odpowiedni dobór pieluch oraz 

częstotliwość ich wymiany. Przy wyborze pampersów warto zwrócić uwagę na te, które są 

wyposażone w mikroporowate membrany, przepuszczające powietrze. Należy unikać tych, 

wykonanych z plastiku lub gumy. Wymiana pieluch u noworodków powinna następować co 

godzinę, natomiast u niemowląt maksymalnie do 3 – 4 godzin. Dodatkowo, ważnym aspektem 

w pielęgnacji skóry dziecka są chusteczki, używane do przecierania okolic „pieluszkowych”. 

Ich skład powinien być pozbawiony substancji drażniących, takich jak mieszanki zapachowe 

[5].  

W przypadku pieluszkowego zapalenia skóry warto również wspomnieć, że nie jest to 

dermatoza dotycząca wyłącznie dzieci. Stanowi ona duży problem w przypadku osób                            
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w podeszłym wieku, pacjentów przebywających na oddziale intensywnej terapii oraz pacjentów 

dotkniętych chorobami neurodegeneracyjnymi, np. chorobą Alzheimera. PZS często dotyka 

osoby z nietrzymaniem moczu lub kału. U osób dorosłych, podobnie jak u dzieci przebieg DDE 

(Diaper Dermatitis in Elderly) jest złożony. Wśród czynników powodujących objawy 

pieluszkowego zapalenia skóry u dorosłych wymienia się wzrost pH skóry, nadmierną 

wilgotność okolic genitaliów i pośladków, obecność lipaz i proteinaz, które pochodzą z kału 

oraz degradację filagryny, która uczestniczy w powstawaniu NMF (naturalnego czynnika 

nawilżającego). Zarówno u dzieci, jak i dorosłych za grzyby współuczestniczące w powstaniu 

zmian DDE uznaje się te, z rodzaju Candida albicans [6].  

W obrazie klinicznym pacjentów dorosłych, dotkniętych uszkodzeniami skóry, 

związanymi z nietrzymaniem moczu lub kału wyróżnia się objawy uzależnione od karnacji 

pacjenta. U osób z jasną skórą dostrzegalny jest rumień, który może przybierać kolor od 

jasnoróżowego aż do czerwonego. U pacjentów z ciemniejsza karnacją skóra zmieniona 

chorobowo może charakteryzować się purpurowymi, ciemnoczerwonymi lub źółtymi 

zmianami. Dodatkowymi objawami, zauważalnymi przy uszkodzeniu skóry są pęcherze, 

grudki lub krosty. Pacjent doświadczający objawów PZS może odczuwać ból, świąd, pieczenie 

lub mrowienie w miejscach zmienionych chorobowo. Warto zaznaczyć, że zmiany związane               

z kontaktem skóry z czynnikami drażniącymi nie ograniczają się jedynie do genitaliów. Rumień 

może obejmować również okolice podbrzusza, przednie i środkowe części ud. W przypadku 

uszkodzeń skóry związanych z nietrzymaniem kału zaobserwować można podrażnienia                         

w okolicach fałdu pośladkowego, jak również w obszarze krzyżowo – guzicznym.                               

W przypadku pacjentów dorosłych warto pamiętać o tym, że długotrwała ekspozycja skóry na 

mocz czy kał może prowadzić do powstania odleżyn. Pacjenci unieruchomieni, których 

podatność na uszkodzenia skóry związane z długotrwałym uciskiem, są również narażeni                      

w równym stopniu na odparzenia skóry związane z nietrzymaniem moczu lub kału [7]. 

Profilaktyka zmian skórnych u pacjentów z nietrzymaniem moczu lub kału jest podobna 

do tej, stosowanej  w przypadku noworodków. Dotyczy ona przede wszystkim pacjentów, 

którzy nie są w stanie sami zadbać o obszary skóry narażone na czynniki drażniące. Podstawą 

pielęgnacji pacjentów jest przede wszystkim obserwacja fałdów skórnych, w celu wykrycia 

niepokojących zmian, np. pojawiającego się rumienia. Szczególną uwagę powinno się zwrócić 

na okolicę krocza, genitaliów, pośladków, ud oraz dolnej części pleców. W tym celu 

opracowano kilka podstawowych narzędzi ułatwiających obserwację. Wśród nich wymienia się 

narzędzie oceny i interwencji w przypadku uszkodzeń skóry związanych z nietrzymaniem 
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moczu i/lub kału (IADIT) oraz narzędzie pozwalające ocenić ciężkość uszkodzeń (IADS). 

Dodatkowo, w przypadku inkontynencji winno się zdiagnozować jej przyczynę i wdrożyć 

skuteczne leczenie (leki zwalczające infekcję dróg moczowych, zaparcia, czy leki 

moczopędne), aby zminimalizować kontakt skóry z moczem lub kałem oraz wdrożyć 

kompleksowy program pielęgnacji skóry pacjenta. Podstawę prawidłowej higieny skóry 

stanowią trzy określone kroki: dokładne mycie, ochronę oraz  jej odbudowę [7]. 

Pieluszkowe zapalenie skóry jest jedną z najczęściej występujących chorób okresu 

niemowlęcego. Dodatkowo, dotyczy ona również osób dorosłych pozostających w stałym 

unieruchomieniu oraz pacjentów z nietrzymaniem moczu lub kału. W przypadku noworodków 

niezwykle istotną kwestią w tej dermatozie jest usystematyzowanie higieny dziecka już od 

najmłodszych lat, z uwzględnieniem prawidłowego doboru pieluch oraz produktów do 

pielęgnacji skóry dziecka. DDE u dorosłych jest problemem bardziej złożonym. W tym 

przypadku leczenie zmian skórnych oparte jest na eliminacji przyczyny długotrwałego kontaktu 

skóry pacjenta z moczem lub stolcem, jak również uważna obserwacja miejsc narażonych na 

zmiany patologiczne. Dodatkowym zagadnieniem jest również trafne rozróżnienie zapalenia 

skóry od tworzącej się odleżyny  u pacjentów hospitalizowanych.  
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WSTĘP 

 

Choroba autoimmunologiczna to zaburzenie, w którym organizm zaczyna atakować 

sam siebie - układ odpornościowy atakuje własne tkanki i narządy. Zaburzenia tego rodzaju 

mogą wywołać reakcję organizmu na wiele różnych sposobów. Ponieważ skóra jest 

największym organem ciała, jest ona szczególnie narażona na określone zaburzenia 

autoimmunologiczne. Wśród najczęstszych dermatoz autoimmunologicznych wymienia się 

bielactwo, łuszczycę, łysienie plackowate, liszaj rumieniowaty, pokrzywkę przewlekłą. 

Schorzenia te stanowią wyzwanie zarówno w diagnostyce, jak i leczeniu, a etiologia niektórych 

z nich nie jest nadal w pełni poznana. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie problematyki 

dermatoz autoimmunologicznych.  

 

ROZWINIĘCIE 

 

Układ odpornościowy składa się z komórek, cząsteczek i struktur, które stanowią 

obronę organizm przed zakażeniami skóry i kontrolują uszkodzenia tkanek. Odpowiedzi 

immunologiczne można podzielić na odporność wrodzoną i swoistą (adaptacyjną). Odporność 

wrodzona opisuje uogólnione działania mające na celu odparcie infekcji. Obejmują one trzy 

główne składowe: barierę fizyczną, a zatem struktury, takie jak skóra i błony śluzowe, które 

powstrzymują większość mikroorganizmów przed dostaniem się do wnętrza organizmu; białe 

krwinki, takie jak makrofagi, które rozpoznają mikroorganizmy i uwalniają substancje 

chemiczne, aby stymulować i przyciągać inne komórki odpornościowe oraz neutrofile, które 

otaczają i trawią inwazyjne mikroorganizmy w procesie zwanym fagocytozą. W tym typie 

odpowiedzi immunologicznej często może występować stan zapalny [1,2]. Odporność swoistą 
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charakteryzują wolniejsze odpowiedzi immunologiczne, w tym produkcję komórek 

odpornościowych, które wytwarzają specyficzne przeciwciała w celu ukierunkowania                               

i usunięcia konkretnego mikroorganizmu. W ramach odporności komórkowej wytwarzane są 

limfocyty T, które są uwarunkowane do eliminowania patogenów wewnątrzkomórkowych, 

natomiast w odporności humoralnej limfocyty B produkujące przeciwciała zajmują się 

patogenami zewnątrzkomórkowymi. Odporność adaptacyjna skutkuje produkcją limfocytów T 

pamięci - komórki, które wcześniej zetknęły się z antygenem i mają "doświadczenie"                                 

w zwalczaniu infekcji oraz limfocytów B, produkujących przeciwciała, które są w stanie 

specyficznie ukierunkować się na daną infekcję. Limfocyty te stale uczestniczą w procesie 

zwalczania infekcji i szybko rozpoznają oraz usuwają konkretne patogeny przy następnym 

spotkaniu. W etiopatogenezie chorób autoimmunologicznych istotną rolę pełni proces 

autoimmunizacji, będące odpowiedzią immunologiczną skierowaną przeciwko własnemu 

organizmowi, w którą zwykle zaangażowane są limfocyty T i B. Autoimmunizacja może 

prowadzić do choroby autoimmunologicznej z uszkodzeniem tkanek lub upośledzeniem funkcji 

fizjologicznych. Reakcje autoimmunologiczne mogą również występować bez wywoływania 

stanu chorobowego. Konkretne białko lub struktura, na które skierowane są limfocyty T i B, 

nazywane jest autoantygenem, natomiast przeciwciała, które reagują przeciwko autoantygenom 

nazywane są autoprzeciwciałami. W niektórych chorobach autoimmunologicznych 

autoprzeciwciała są bezpośrednią przyczyną uszkodzenia tkanek [2,3,4].  

Szacuje się, że choroby autoimmunologiczne dotyczą około 5% populacji, a osoby                     

z rodzinną historią choroby autoimmunologicznej są w grupie podwyższonego ryzyka. 

Dokładna przyczyna danej choroby autoimmunologicznej często nie jest w pełni poznana, 

natomiast czynniki genetyczne, infekcje, hormony i niektóre leki  wymienia się jako te 

predysponujące to powstania wielu chorób autoimmunologicznych [5,6]. 

Bielactwo jest nabytym, przewlekłym, depigmentacyjnym zaburzeniem skóry,                            

w którym komórki produkujące pigment, czyli melanocyty, są stopniowo usuwane. Choroba 

objawia się jako mleczno-białe plamy na skórze. Obecnie powszechnie przyjmuje się, że 

bielactwo jest wynikiem autoimmunologicznego niszczenia melanocytów. Najczęstszym 

objawem jest całkowita utrata pigmentu w pojedynczych lub w postaci kilku rozsianych, dobrze 

odgraniczonych plam, o charakterystycznym białym lub mlecznobiałym zabarwieniu. Choroba 

ta może występować na każdej części ciała, chociaż częściej w miejscach narażonych na 

działanie promieni słonecznych lub w miejscach bardziej podatnych na powtarzające się urazy, 

w fałdach ciała. Dermatoza jest bardziej widoczna u pacjentów o naturalnie ciemnej skórze,                
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a osoby o jasnej karnacji zazwyczaj zauważają utratę pigmentu w okresie letnim, gdy kontrast 

pomiędzy skórą dotkniętą chorobą a skórą opaloną staje się bardziej wyraźny. Ponadto, zmiany 

depigmentacyjne pojawiać się mogą w miejscach urazów. Przebieg choroby jest trudny do 

przewidzenia: u niektórych pacjentów ilość plam pozostaje bez zmian, u niektórych zwiększa 

się, a jeszcze u innych spontanicznie cofają się. Nie ma leku na bielactwo, a terapia, której 

celem jest zatrzymanie postępu choroby i uzyskanie zadowalającej repigmentacji, często 

niezadowalająca. Wśród metod leczenia tej dermatozy wymienia się leczenie miejscowe, 

fototerapię, laseroterapię, terapie łączone, leczenie ogólne. Uzupełnienie terapii leczniczych 

stanowią kosmetyczne metody kosmetyczne, takie jak kamuflaż kosmetyczny: makijaż, 

mikropigmentacja, tatuaż. Co istotne, wybór odpowiedniej metody leczniczej powinien być 

indywidualnie dostosowany do każdego pacjenta. Bielactwo jest schorzeniem                                     

o wieloczynnikowej, nie do końca wyjaśnionej etiologii, a stosowane dotąd metody leczenia 

nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Niestety, nie ma udowodnionych skutecznych 

środków zapobiegania bielactwu [7-10]. 

Łysienie plackowate jest przewlekłą chorobą o podłożu immunologicznym, objawiającą 

się występowaniem, głównie na skórze głowy, charakterystycznych miejsc pozbawionych 

włosów. Największa zachorowalność przypada na drugą i trzecią dekadę życia, a u większości 

pacjentów początek choroby występuje przed czwartą dekadą. Choroba w takim samym stopniu 

dotyka kobiet, jak i mężczyzn. Ryzyko wystąpienia łysienia plackowatego zwiększać mogą 

zaburzenia chromosomalne, inne choroby autoimmunologiczne, historia rodzinna łysienia 

plackowatego. Dokładny mechanizm odpowiedzialny za utratę włosów w łysieniu 

plackowatym pozostaje niejasny. Przypuszcza się, że utrata immunologicznego potencjału 

mieszków włosowych odgrywa kluczową rolę w patogenezie łysienia, a podatność genetyczna 

również ma w tym swój udział. Najczęściej w patogenezie łysienia plackowatego podkreśla się 

rolę czynników psychosomatycznych, czynników genetycznych, czynników 

immunologicznych i autoimmunologicznych. Wśród rodzajów łysienia plackowatego, które 

występują najczęściej, wyróżnia się: łysienie plackowate rozlane, łysienie plackowate 

pasmowate, łysienie plackowate wieloogniskowe, łysienie plackowate całkowite, łysienie 

plackowate ogniskowe, łysienie plackowate uogólnione, łysienie plackowate wężykowate. 

Łysienie plackowate może samoistnie ustępować, nawracać, ale też postępować, ma 

nieprzewidywalny przebieg. W terapii tej dermatozy stosuje się najczęściej maści i kremy ze 

sterydami, jak również iniekcje doogniskowe, w niektórych przypadkach także doustne leki 

sterydowe i leki immunosupresyjne. W terapii wykorzystuje się ponadto fotochemioterapię – 
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PUVA oraz wąskopasmową terapię UVB. Istotną rolę pełni także właściwie dobrana 

pielęgnacja, mająca na celu zapobieganie dalszej utracie włosów, pobudzanie mieszków 

włosowych, wspomaganie odrastania. Niekiedy problem łysienia nie ogranicza się jedynie do 

problemów dermatologicznych, a może przekładać się na płaszczyznę psychologiczną chorego. 

Dane literaturowe wskazują, że u chorych na łysienie plackowate znacznie częściej występują 

wyższe wskaźniki depresji i uogólnionych zaburzeń lękowych oraz niższa jakość życia [7,11].  

Wśród rodzajów pokrzywki należy wymienić: pokrzywkę indukowaną oraz samoistną 

– ostrą i przewlekłą; wyróżnić można także tę o charakterze alergicznym i niealergicznym. 

Pokrzywkę przewlekłą definiuje się jako występowanie pokrzywki przez ponad 6 tygodni                     

z objawami obecnymi codziennie lub zbliżonymi do nich. Pokrzywka przewlekła, chociaż 

często bywa łagodna, może być czasem oznaką poważnej choroby wewnętrznej. Dotyczy 

zarówno dzieci i dorosłych, i dotyczy około 20% społeczeństwa, a diagnostyka pokrzywki 

przewlekłej obejmuje skierowanie pacjenta na badania krwi, moczu, próby wątrobowej. Wśród 

przyczyn można wymienić wiele czynników, w tym fizyczne, infekcyjne, naczyniowe, 

psychologiczne i idiopatyczne.  Pokrzywka może być spowodowana lub nasilona przez wiele 

leków. Do częstszych prekursorów należą aspiryna, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, 

opioidy, inhibitory ACE i alkohol.  Inne substancje, których działanie jest związane                                 

z pokrzywką, to alkohol, narkotyki - kodeina, morfina i doustne środki antykoncepcyjne. 

Pokrzywka przewlekła wiąże się z różnymi objawami klinicznymi. Charakteryzuje się przede 

wszystkim szybkim pojawianiem się bąbli i/lub obrzęku naczynioruchowego. Obrzęk 

naczynioruchowy definiuje się jako nagły, wyraźny obrzęk dolnej części skóry właściwej                        

i podskórnej. Zmiany skórne mogą pojawić się w dowolnym miejscu na ciele, a bąble 

pokrzywkowe są bardzo swędzące. Dodatkowo, ból głowy, zawroty głowy, chrypka, duszność, 

nudności, wymioty i ból brzucha mogą wystąpić jako towarzyszące objawy układowe ciężkich 

epizodów pokrzywki. W przypadku tej choroby zaleca się kilka głównych zaleceń: leczenie 

podstawowej choroby, która wywołuje pokrzywkę – w przypadku, gdy pokrzywka jest wtórna 

wywołuje ją inna choroba; unikanie czynników, które mogą nasilać lub wywoływać pokrzywkę 

oraz unikanie czynnika tzw. wyzwalacza, jeśli został on zidentyfikowany. Dodatkowo,                          

w leczeniu tego rodzaju dermatozy stosuje się przede wszystkim leki przeciwhistaminowe, 

których działanie ogranicza świąd i redukuje bąble pokrzywkowe [7,12,13,14].  

Toczeń rumieniowaty krążkowy będący ogniskową postacią tocznia rumieniowatego 

jest przewlekłą chorobą autoimmunologiczną z grupy toczni, której cechą szczególną jest fakt, 

że dotyczy skóry, bez zajmowania narządów wewnętrznych organizmu. Choroba 
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charakteryzuje się uporczywymi łuskowatymi plamami na skórze głowy, twarzy i uszach, które 

następnie mogą przejść w bliznowacenie, zanik, zaburzenia pigmentacji i trwałą utratę włosów 

w obszarach dotkniętych schorzeniem. Zmiany skórne cechują się szorstką powierzchnią                      

z uwagi na występujące rogowacenie okołomieszkowe – hiperkeratozę mieszkową, pokryte 

łuskami. W momencie, gdy łuska zostanie usunięta, na powierzchni skóry uwidaczniają się 

ujścia mieszków włosowych. Wykwity zlokalizowane są najczęściej na odsłoniętych obszarach 

skóry, w tym na twarzy, gdzie występuje charakterystyczny kształt motyla – zmiany obejmują 

policzki i nos chorego, owłosionej skórze głowy, błonie śluzowej policzków oraz języku,                      

a także małżowinach  usznych. U chorych występuje również nadwrażliwość na światło.                      

W przypadku tej dermatozy wymienia się kilka odmian klinicznych: rozsiana, przerosła, 

odmrozinowa, obrzękowa, hiperkeratoliczna, brodawkująca. Toczeń rumieniowaty krążkowy 

może dotyczyć mężczyzn i kobiet w każdym wieku, ale częściej występuje u kobiet w wieku 

20 – 40 lat, natomiast dzieci są rzadko dotknięte tą chorobą. Osobom dotkniętym schorzeniem 

zaleca się całoroczną ochronę przed ekspozycją słoneczną zarówno w postaci starannie 

dobranego ubioru okrywającego ciało, jak i stosowania kremów przeciwsłonecznych z filtrem 

SPF o szerokim spektrum działania oraz suplementację witaminą D. Należy również pamiętać 

o przebywaniu w zamkniętych pomieszczeniach w pobliżu okien, przez które przenikają 

promienie słoneczne – zaleca się pokrywanie szyb specjalną folią blokującą promieniowanie. 

W niektórych przypadkach leczenie polega na włączeniu niskich dawek kortykosteroidów                   

w stosowaniu miejscowym [7,15,16].  

Łuszczyca jest przewlekłą, genetyczną, nawracającą, zapalną chorobą skóry, na którą 

cierpi od 1% do 3% światowej populacji. Chociaż najbardziej widoczne skutki łuszczycy 

dotyczą skóry, stan ten obejmuje również zapalenie na poziomie ogólnoustrojowym. Etiologia 

łuszczycy nie została do końca poznana, jednak zaliczana jest do chorób zapalnych o podłożu 

immunologicznym. Znaczenie w wywoływaniu zmian łuszczycowych mają również takie 

czynniki, jak choroby współistniejące, przyjmowane leki, stosowane używki, dieta, infekcje 

oraz silne emocje i przewlekły stres. Łuszczyca zwykle objawia się łuszczącymi się blaszkami 

o rumieniowym podłożu z występującą srebrzystą łuską o dobrze odgraniczonych brzegach. 

Najczęstsze miejsca występowania to skóra głowy, łokcie i kolana, ale każda część skóry może 

być objęta chorobą. Występowaniu zmian skórnych towarzyszy również świąd o różnym 

stopniu nasilenia. W łuszczycy wyróżnia się poszczególne jej typy: zwykła, brodawkująca, 

wysiękowa, kropelkowata, plackowata, stawowa, krostkowa, owłosionej skóry głowy oraz 

uogólniona erytrodermia łuszczycowa. Leczenie tej dermatozy jest znacznie utrudnione                         
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z uwagi na fakt, że nie ma jednego skutecznego leku, który skutecznie pomógłby chorym. 

Zazwyczaj jednak stosuje się leczenie zewnętrzne w postaci preparatów złuszczających                          

i redukujących zmiany łuszczycowe, maści natłuszczające. Wykorzystuje się także fototerapię 

i  fotochemioterapię oraz leczenie ogólne. Niestety, żadna z metod nie jest wystarczająco 

skuteczna, a pacjenci dotknięci łuszczycą chorują na nią całe życie [17-19].  

Etiologia autoimmunologicznych chorób skóry nie została do tej pory w pełni 

wyjaśniona, jednak nie ma wątpliwości, iż czynniki genetyczne i środowiskowe są 

najczęstszymi przyczynami zachorowań i ujawnienia ich objawów. Choroby mają charakter 

nawrotowy, jednocześnie będąc czynnikiem występowania chorób współistniejących  

generowanych zaburzeniami wywołanymi przewlekłym stanem zapalnym, co koreluje                          

z narastającym stresem, utrudnionym leczeniem i znacząco wpływa na jakość życia chorych,             

a czynniki psychologiczne nierzadko są zarówno elementem sprawczym, jak i wynikiem danej 

dermatozy [1,7].  

 

PODSUMOWANIE 

 

Precyzyjne określenie przyczyn, zależności między współistniejącymi schorzeniami 

stanowi wyzwanie w zakresie diagnostyki i terapii chorób autoimmunologicznych w zakresie 

skóry. Nie są do końca poznane wskaźniki mogące dokładnie określić stopień nasilenia danych 

dermatoz lub odpowiedzi na podejmowane leczenie. Nakładanie się objawów różnych chorób 

może stwarzać problemy diagnostyczne i utrudniać wdrożenie właściwego leczenia. Nierzadko 

leczenie schorzeń skórnych wymaga także terapii w zakresie różnych narządów ze względu na 

inne choroby, co wskazuje na konieczność wdrożenia terapii opartej na interdyscyplinarności. 

Sprawia to, że choroby autoimmunologiczne skóry stanowią poważne wyzwanie w zakresie 

zdrowia, którym należałoby przyjrzeć się bliżej i w perspektywie dokonać dalszych analiz 

problematyki ich zagadnienia.  

 

PIŚMIENNICTWO 

1. An Overview of Autoimmune Skin Conditions, Types, symptoms, causes, diagnosis, 

and treatment, https://www.verywellhealth.com/autoimmune-skin-conditions-5084066 

(data dostępu: 15.01.2023). 

2. Ávalos-Díaz E., Herrera Esparza R.: Dermatological autoimmune diseases, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459479/ (data dostępu: 15.01.2023). 



Najczęstsze choroby autoimmunologiczne o podłożu dermatologicznym 

 

364 
 

 

3. Autoimmune diseases in dermatology, https://dermnetnz.org/topics/autoimmune-

diseases-in-dermatology, (data dostępu: 15.01.2023). 

4. Krasowska D., Wolska-Gawron K., Gerkowicz A.: Zastosowanie cyklosporyny w 

leczeniu chorób autoimmunologicznych skóry. Nauki przyrodnicze i medyczne: 

postępy w farmakologii i onkologii. Instytut Promocji Kultury i Nauki, Lublin, 2018, 

170-178. 

5. Lisowska K.A., Bryl E.: Rola witaminy D w rozwoju chorób autoimmunologicznych. 

Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2017, 71, 797-810. 

6. Choroby autoimmunologiczne – rodzaje, diagnostyka. Czym są jak je leczyć? 

https://www.przychodniasynexus.pl/choroby-autoimmunologiczne-rodzaje-

diagnostyka/, (data dostępu: 15.01.2023).  

7. Pituch-Noworolska A.: Immunologiczne choroby skóry. Edra Urban & Partner, 

Wrocław, 2021,  11-28, 35-58, 62-77. 

8. Putynkowska A., Czubek M.: Bielactwo. Etiopatogeneza, obraz kliniczny oraz 

współczesne możliwości terapeutyczne. Kosmetologia Estetyczna, 2018, 5, 7, 535-540. 

9. Mohammed G., Gomaa A., Al-Dhubaibi M.: Highlights in pathogenesis of vitiligo. 

World Journal of Clinical Cases, 2015, 3, 3, 221-230. 

10. Misterska M., Szulczyńska-Gabor J., Żaba R.: Etiopatogeneza, obraz kliniczny i 

leczenie bielactwa. Postępy Dermatologii Alergologii, 2009, 4, 212-223. 

11. Otlewska A., Otlewska A., Szpotowicz G.: Alopecia areata. Paediatrics and Family 

Medicine, 2019, 15, 4, 358. 

12. Kuty-Pachecka M.: Czynniki psychologiczne i psychopatologiczne w łysieniu 

plackowatym. Psychiatria Polska, 2015, 49, 955–964. 

13. Nowicki R.J., Grubska-Suchanek E., Jahnz-Różyk K., Kryszewski J. i wsp.: 

Pokrzywka: interdyscyplinarne rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego 

Towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. 

Alergologia Polska, 2020, 107, 1-14. 

14. Szulc-Bagrowska J., Zaleska J., Zalewska-Janowska A., Kowalski M.L., Kurowski M.:  

Wybrane parametry kliniczne i immunologiczne u chorych na pokrzywkę przewlekłą–

analiza retrospektywna. Alergia Astma Immunologia-przegląd kliniczny, 2022, 7, 1, 28-

34. 

15. Toczeń rumieniowaty krążkowy, https://dermatologpoznan.com/2015/08/02/toczen-

rumieniowaty-krazkowy/ (data dostępu: 16.01.2023). 



Najczęstsze choroby autoimmunologiczne o podłożu dermatologicznym 

 

365 
 

 

16. Woźniacka A., Sysa-Jędrzejowska A., Reich A., Szepietowski J., Błaszczyk M., Lis-

Święty A., Wojas-Pelc A., Krasowska D., Maj J., Rudnicka  L.: Skórna postać tocznia 

rumieniowatego. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa 

Dermatologicznego. Dermatol Rev/Przegl Dermatol., 2018, 105, 244-263. 

17. Kaufman B.P., Alexis  A.F.: Psoriasis in Skin of Color: Insights into the Epidemiology, 

Clinical Presentation, Genetics, Quality-of-Life Impact, and Treatment of Psoriasis in 

Non-White Racial/Ethnic Groups. Am J Clin Dermatol., 2018, 19, 3, 425. 

18. Yamazaki, F.: Psoriasis: comorbidities. The Journal of dermatology, 2021, 48, 6, 732-

740. 

19. Uppala R., Tsoi L.C., Harms P.W., Wang B., Billi A.C., Maverakis E., Kahlenberg J.M., 

Ward N.L., Gudjonsson J.E.: Autoinflammatory psoriasis —genetics and biology of 

pustular psoriasis. Cellular & Molecular Immunology, 2021, 18, 2, 307-317. 



Podłoże, objawy i leczenie łuszczycy skóry głowy 

 

366 
 

 

Podłoże, objawy i leczenie łuszczycy skóry głowy 

 

Anna Grajewska1, Karolina Wanda Gers1, Krzysztof Skokowski1, Monika 

Prończuk2, Edyta Rysiak1 

 

1. Zakład Chemii Leków, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 

Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

2. Apteka Główna, Mońki 

 

WSTĘP  

 

Łuszczyca skóry głowy jest przewlekłą, niezakaźną chorobą skóry o nawracającym 

przebiegu, z naprzemiennymi okresami zaostrzeń i remisji. Charakteryzuje się pojawieniem się 

grudek i krostek na rumieniowym podłożu, pokrytych dużą ilością srebrno-białych łusek, które 

znikają bez pozostawiania śladów i blizn. Cechuje się również znacznym skróceniem czasu 

złuszczania naskórka. Jest to przewlekła, zapalna choroba skóry, o uwarunkowaniach 

genetycznych, w której istotną rolę pełnią również zaburzenia immunologiczne. W wyniku 

pobudzenia komórek układu odpornościowego dochodzi do przyspieszenia rozrostu naskórka, 

a keratynizacja jest szybka i niepełna. Z uwagi na lokalizację zmian łuszczycowych na 

owłosionej skórze głowy, ten typ choroby stanowi wyzwanie w zakresie pielęgnacji i leczenia. 

Pacjenci wskazują na znaczne obciążenie chorobą i związane z nią pogorszenie jakości życia, 

ponieważ widoczne zmiany są trudne do ukrycia, co powoduje zakłopotanie i ma duży wpływ 

na aspekt społeczny i psychologiczny ich życia. 

 

ROZWINIĘCIE 

 

Szacuje się, że zajęcie skóry głowy przez łuszczycę jest obserwowane nawet u około 

80% pacjentów z łuszczycą skóry i często stanowi pierwszą manifestację choroby. Pierwsze 

objawy tej dermatozy pojawiają się zazwyczaj w okresie nastoletnim lub w okolicach 40. roku 

życia. U 1/4 pacjentów łuszczyca skóry głowy pozostaje jedyną lokalizacją choroby. Łuszczyca 

skóry głowy może występować samodzielnie lub w połączeniu z innymi formami łuszczycy. 

Ta dermatoza jest zwykle opisywana jako rumieniowe blaszki pokryte łuskami, zlokalizowane 

na marginesie skóry głowy z linią włosów lub rozszerzona na sąsiednie obszary [1]. Częstym 
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objawem jest świąd i łuszczenie się zmienionej chorobowo skóry głowy, a drapanie wykwitów 

skórnych może zaostrzyć chorobę.  Klinicznie, typowe zmiany skórne charakteryzują się 

rumieniowymi, dobrze odgraniczonymi, grubymi biało-srebrzystymi blaszkami, 

przekraczającymi linię włosów i obejmującymi skórę. Łuski mają tendencję do zlewania się                 

i rozprzestrzeniania na powierzchni skóry. Istnieją dwie charakterystyczne cechy łuszczycy: 

Objaw Auspitza i zjawisko Köbnera. Objaw Auspitza to punktowe krwawienie w miejscu 

zeskrobania łusek łuszczycowych, natomiast objaw Kobnera to wysiew zmian łuszczycowych 

w miejscu uszkodzenia naskórka w ciągu 7-12 dni. Zakres zmian jest różny - od ograniczonych 

obszarów zajętych głównie przez skórę zauszną, potylicę, czasem również kark i szyję, do 

zajęcia całej skóry głowy. W przewlekłych, ciężkich przypadkach może dojść do utraty 

włosów. Łysienie w przebiegu łuszczycy głowy może być skutkiem podrażnienia mieszków 

włosowych i stanu zapalnego  trwającego pod blaszkami łuszczycowymi [1,2].   

Nierzadko zdarza się, że z uwagi na podobieństwo zmian łuszczycowych do łupieżu, 

wczesne objawy choroby są bagatelizowane przez chorego. Rozpoznanie opiera się głównie na 

wywiadzie z pacjentem, określeniu charakteru dolegliwości, wykluczeniu innych dermatoz, 

badaniu mikrobiologicznym, analizie histopatologicznej pobranego wycinka skóry, jak również 

trichogramie, który ma na celu ocenę włosów i ich cebulek. Co istotne, łuszczycę skóry głowy 

można także ocenić według skali Psoriasis Scalp Severity Index (PSSI), w której określa się 

szczegółowo stopień nasilenia rumienia, nacieku i łuski łuszczycowej. W rozpoznaniu 

różnicowym tego rodzaju łuszczycy uwzględnia się wyprysk pieniążkowaty, łojotokowe 

zapalenie skóry głowy, grzybicę owłosionej skóry głowy i odmianę tocznia rumieniowatego 

[3].  

Łuszczycę uznaje się za chorobę o nie do końca poznanej etiologii, w której istotną rolę 

pełnią zaburzenia immunologiczne. Ponadto, wyróżnia się szereg czynników środowiskowych, 

biologicznych oraz fizykochemicznych, które mają znaczący wpływ na pojawienie się tego 

schorzenia. Wśród czynników środowiskowych wskazuje się na udział diety, w tym nadmiaru 

tłuszczy i cukru, stosowanie używek – alkoholu i papierosów oraz wpływ przewlekłego stresu 

i silnych emocji. Stosowanie leków, takich jak beta-blokery, niesteroidowe leki 

przeciwzapalne, niektóre antybiotyki, czy lit oraz urazy mechaniczne skóry i uszkodzenia 

naskórka w następstwie urazów, otarć bądź użądleń owadów wpisują się w czynniki fizykalne 

i chemiczne. Z kolei pośród czynników biologicznych podkreśla się rolę przewlekłych stanów 

zapalnych oraz infekcji wirusowych i bakteryjnych, udział chorób przewlekłych, takich jak 

trądzik, czy łojotokowe zapalenie skóry, jak również zmian hormonalnych, a wśród nich 

menopauzę, ciążę i okres dojrzewania. Nie bez znaczenia pozostaje fakt genetyki, bowiem 
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występowanie łuszczycy u jednego z rodziców daje 25% szans na urodzenie dziecka z tą 

dermatozą [3,4,5].  

Stopień zaawansowania choroby jest niejako wyznacznikiem wyboru danej terapii. 

Pacjenci, u których występują oporne na leczenie objawy i cięższe typy choroby mogą 

wymagać poszerzonej diagnostyki w celu zastosowania łączonej terapii systemowej. Natomiast 

w przypadku łagodnego i umiarkowanego stopnia choroby, leczenie obejmuje terapie 

miejscowe. Leczenie miejscowe jest więc uważane za terapię pierwszego rzutu, natomiast 

stanowi ono wyzwanie. Dostęp do skóry głowy jest ograniczona przez włosy, co zmniejsza 

skuteczność zabiegów miejscowych i ogranicza skuteczność fototerapii. Ponadto, wiele 

preparatów stosowanych w leczeniu miejscowym jest słabo akceptowanych przez pacjentów 

ze względu na nieprzyjemny efekt wizualny oraz pozostałości na skórze i włosach. Prowadzi 

to do niskiego poziomu zadowolenia pacjentów z takiej metody leczenia i ich przestrzegania, 

co dodatkowo wymusza potrzebę wdrożenia skutecznego leczenia ogólnoustrojowego. 

Najczęściej stosowanymi metodami leczenia łuszczycy są leki immunomodulujące, retinoidy, 

cytostatyki i leki biologiczne [3,5,6]. 

Proces terapeutyczny w łuszczycy jest znacznie utrudniony, ponieważ do tej pory nie 

znaleziono skutecznego leku, który powoduje całkowite wyleczenie. Głównym celem leczenia 

jest zahamowanie rozrostu naskórka, zmniejszenie stanu zapalnego oraz działanie 

immunomodulujące. Leczenie zaczyna się więc od zastosowania substancji 

keratynolitycznych, by w dalszym etapie zastosować leczenie mające na celu wygaszanie 

ognisk łuszczycy. Pomimo szerokiego wachlarza dostępnych opcji terapii, łuszczyca skóry 

głowy pozostaje trudnym obszarem do leczenia. Należy również pamiętać, że niektóre leki 

mogą dodatkowo nasilać zmiany skórne. Obecność włosów nie tylko wpływa na aplikację                      

i penetrację leków do obszarów dotkniętych chorobą, ale także silnie wpływa na przestrzeganie 

terapii przez chorych. Pacjenci często skarżą się na tłustą formułę leków stosowanych w tym 

obszarze i trudności w usuwaniu produktów z włosów [1,3,6]. Skuteczne leczenie zależy od 

wielu czynników, w tym edukacji pacjenta, wyboru terapii i przestrzegania zasad leczenia. Co 

ważne, łuszczyca skóry głowy może być przyczyną dużego cierpienia fizycznego                                     

i społecznego, przy czym aż 97% osób dotkniętych tą chorobą zgłasza, że stan ten przeszkadza 

im w codziennym życiu. Włosy sprawiają, że leczenie łuszczycy skóry głowy jest szczególnie 

trudne. Formuła preparatu odgrywa dużą rolę w zapewnieniu pacjentowi komfortu i stosowania 

się do zaleceń. Miejscowe kortykosteroidy, z lub bez dodatku witaminy D3, maści mocznikowe, 

salicylowe, z retinoidami oraz dziegciowe są głównym standardem w leczeniu łuszczycy skóry 

głowy. Co istotne, w ostatnich latach na rynku pojawiło się wiele nowych preparatów (np. 
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szamponów, sprayów, wcierek), które zwiększają komfort codziennego stosowania i wpisują 

się w codzienną pielęgnację skóry łuszczycowej. Rekomenduje się używanie preparatów 

zawierających glikokortykosteroidy miejscowe o średniej i dużej sile działania - w monoterapii 

albo w połączeniu z lekami keratolitycznymi - w postaci roztworów, szamponów oraz pianek. 

Tego rodzaju produkty zawierają między innymi kwas salicylowy, kwas mlekowy, olejek 

lawendowy, olej konopny, krzem, wodę siarczkową. Szampony, odżywki i wcierki do włosów 

i skóry głowy zapewniają pacjentom łatwą, nieuciążliwą opcję terapii, samodzielnie lub                      

w połączeniu z innymi jej elementami. Co ważne, dobrze dobrana opieka nad pacjentem 

wspomaga leczenie zmian skórnych i wydłuża okresy bezobjawowe. W ciężkich lub opornych 

na leczenie przypadkach należy jednak rozważyć leczenie systemowe. Zatem, schematy 

leczenia tego rodzaju łuszczycy mogą być złożone i w dużym stopniu zależą także od 

preferencji pacjenta [7,8,9]. 

 

PODSUMOWANIE 

 

Łuszczyca, w tym łuszczyca skóry głowy, jest przewlekłym, nawracającym stanem 

zapalnym, który ma ogromny wpływ na jakość życia pacjentów. Wielu z nich deklaruje 

niepokój związany z wyglądem fizycznym, jak również ze świądem, łuszczeniem,                                     

a w niektórych przypadkach z łysieniem. Podstawowym sposobem leczenia jest terapia 

miejscowa, ale może to być trudne, biorąc pod uwagę lokalizację - owłosioną skórę głowy. Ten 

rodzaj choroby nie jest zwykle leczony ogólnoustrojowo, chyba że jest to konieczne w 

przypadku nawracających lub ciężkich przypadków. Wdrożenie postępowania terapeutycznego 

powinno być skutkiem dokładnej, indywidualnej analizy danego przypadku choroby oraz 

uwzględniać aktualne doniesienia naukowe.  

 

PIŚMIENNICTWO: 

1. Bruni F., Alessandrini A., Starace M., Orlanado G., Piraccini B.M.:  Clinical and 

trichoscopic features in various forms of scalp psoriasis. Journal of the European 

Academy of Dermatology and Venereology, 2021, 35, 9, 1830-1837. 

2. Łuszczyca skóry głowy, https://www.hairmedica.pl/wiedza/choroby-skory-glowy/ 

luszczyca/ (data pobrania: 10.01.2023). 

3. Alsenaid A., Ezmerli M., Srour J., Heppt M., IIligens B.M., Prinz J.C.: Biologics and 

small molecules in patients with scalp psoriasis: a systematic review. Journal of 

Dermatological Treatment, 2022, 33, 1,  473-482. 



Podłoże, objawy i leczenie łuszczycy skóry głowy 

 

370 
 

 

4. Blakely K., Gooderham M.: Management of scalp psoriasis: current perspectives. 

Psoriasis: targets and therapy, 2016,  6,  33-40. 

5. Crowley J.: Scalp psoriasis: an overview of the disease and available therapies. J Drugs 

Dermatol., 2010, 9, 8, 912–918. 

6. Cyran M.: Łuszczyca skóry – współczesne możliwości terapii. Kosmetologia 

Estetyczna, 2013, 4, 2, 254–256. 

7. Maj M., Rudnicka L.: Łuszczyca skóry owłosionej głowy (Scalp psoriasis). Aesthetica, 

2016, 16, 60–64. 

8. Romańska-Gocka K.: Farmakoterapia łuszczycy. Farmacja Polska, 2009, 65, 9,647–

654. 

9. Scalp Psoriasis, https://www.psoriasis.org/scalp/ (data pobrania: 11.01.2023). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Problemy z alkoholem współczesnej młodzieży polskiej na podstawie przeglądu                

literatury z ostatnich dziesięciu lat 

 

371 

 

Problemy z alkoholem współczesnej młodzieży polskiej na podstawie 

przeglądu literatury z ostatnich dziesięciu lat 

 

Kinga Jurczyk1, Zuzanna Jabłońska1, Beata Janina Olejnik2, Agata 

Kulikowska3, Anna Baranowska4 

  

1. Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

2. Zakład Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Uniwersytet 

Medyczny w Białymstoku 

3. Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

4. Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

 

 

WPROWADZENIE 

 

Zjawisko spożywania alkoholu przez nieletnich jest poważnym problemem we 

współczesnym świecie. Alkohol jest nie tylko legalną, ale również najbardziej 

rozpowszechnioną substancją psychoaktywną. Wpływa na to jego ogólna dostępność zarówno 

w niemalże każdym sklepie spożywczym, jak również na spotkaniach towarzyskich, 

dyskotekach itp. Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zatrucia należą do 

jednej z najczęściej występujących przyczyn zagrożenia życia dzieci i młodzieży oraz 

hospitalizacji w oddziałach pediatrycznych. Częstszymi są jedynie wypadki drogowe, 

utonięcia, a także pożary [1]. W 2008 roku Cekiera zwrócił uwagę na znaczenie tego problemu 

w Polsce, jak i w innych krajach europejskich. Zaznacza w swojej pracy, iż obecnie obserwuje 

się zmiany w stylu picia młodzieży, która sięga po mocne alkohole i niejednokrotnie alkohol 

łączy z substancjami psychoaktywnymi. Obserwuje się także w tej grupie wiekowej coraz 

częściej ciągi alkoholowe.  Podkreśla on obniżenie wieku rozpoczęcia picia alkoholu i częstsze 

picie alkoholu w grupie dziewcząt. Skutkiem picia alkoholu w grupie nieletnich są zachowania 

przestępcze, wypadki drogowe, porzucenie szkoły. W konsekwencji powoduje istotne straty 

społeczne i duchowe oraz materialne [2]. Współcześnie średni wiek inicjacji, czyli pierwszego 
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spożycia alkoholu, wylicza się na 12,5 roku, jednakże wśród stałych użytkowników tej 

substancji znajduje się głównie znaczny odsetek 15-letniej młodzieży [3]. 

 

EPIDEMIOLOGIA 

W obecnych czasach obserwuje się wysoki wskaźnik sięgania po używki przez młodzież 

szkolną. Najchętniej wykorzystywaną substancją psychoaktywną jest alkohol, co wiąże się                      

z jego ogólną dostępnością. Według badań przeprowadzonych przez CBOS (Centrum Badania 

Opinii Społecznej) w 2021roku (a także wcześniejszej edycji z 2018 roku) wynika, że w ciągu 

miesiąca poprzedzającego badanie 66% uczniów przynajmniej raz piło piwo (w 2018 roku 

74%), 62% – wódkę i inne mocne alkohole (takie same wyniki uzyskano w 2018 roku), a 37% 

– wino (43% w 2018 roku). Analiza obu badań wykazuje spadek picia piwa i wina [4]. Podobne 

wyniki uzyskano w 2019 roku w Raporcie ESPAD 2019 europejskiego projektu ankiety 

szkolnej na temat alkoholu i innych narkotyków (ESPAD – European School Survey Project 

on Alcohol and Drugs) realizowanego w 35 krajach Europy, w tym w Polsce. Z badania tego 

wynika, że chociaż raz piło 80,0% uczniów w wieku 15-16 lat i 92,8% uczniów w wieku                         

17-18 lat. Z kolei miesiąc przed badaniem piło 46,7% piętnasto-szesnastolatków i 76,1% 

siedemnasto-osiemnastolatków [5]. 

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, iż 30 dni przed badaniem 43% uczniów (w 2018 

roku – 44%) zadeklarowało wypicie 60 i więcej mililitrów alkoholu. Odsetek badanych, którym 

zdarzyło się to co najmniej trzykrotnie, wyniósł 13% (tyle samo, co w 2018 roku). Do stanu 

nietrzeźwości częściej przyznawali się chłopcy (47%) niż dziewczęta (39%). Wynika z tego, 

że choć nasza kultura za normę przyjmuje większe spożycie alkoholu wśród płci męskiej niż 

żeńskiej, aktualne badania ukazują jedynie niewielką różnicę w ich spożyciu [4]. Trochę inne 

wyniki uzyskał ESPAD, gdzie w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem, raz upiło się 11,3% 

uczniów z młodszej grupy wiekowej oraz 18,8% ze starszej grupy. 66,7% uczniów młodszych, 

i 43,4% uczniów starszych podaje, że nigdy nie byli pijani [5]. 

Z badań Kamińskiej i wsp. wynika, że wśród badanej młodzieży do zatrucia alkoholem 

w domu przyznaje się 7% adolescentów. W zdecydowanej większości incydenty te zdarzyła się 

poza domem, a okresem szczególnego ich nasilenia były miesiące wiosenno-letnie. Do zatruć 

alkoholem najczęściej dochodziło również w ciągu dnia, między godziną 6.00 a 22.00 (53%), 

pozostałe (47%) wydarzyły się między godziną 22.00 a 6.00 [6]. 

Inne badania, przeprowadzone przez Okulicz‑Kozaryn i Borucką w 2016 roku na grupie 

15-letniej młodzieży, porównują pięć wzorców picia alkoholu przez nieletnich. Wynika z nich, 
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że w towarzystwie rówieśników odsetek pijących wynosił 19% (w 2012 roku było o 11 

punktów procentowych wyższy), upijanie się w gronie rówieśników dotyczyło 17% (20%                    

w 2012 roku), w towarzystwie rodziców piło 13% (14% w 2012 roku), samotnie 3% (podobnie 

w 2012 roku), a w towarzystwie innych dorosłych miało to miejsce u 7% (również podobnie co 

w 2012 roku). Widoczna jest niewielka tendencja spadkowa picia alkoholu przez nieletnich [7]. 

AKTY PRAWNE 

W świetle polskiego prawa mianem dziecka określa się osobę, która nie ukończyła 18. 

roku życia [9]. Sprzedawanie i podawanie jej alkoholu jest nielegalne, na podstawie Ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 21 maja 2021 r. 

(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) zgodnie z art. 15.1 „zabrania się sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych (…) osobom do lat 18 (…)” i art. 15.2 „W przypadku wątpliwości co do 

pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do 

żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy”. Zgodnie z wyżej wymienioną 

ustawą karalne jest wszelkie postępowanie wiążące się z ułatwianiem dostępu do alkoholu 

nieletnim oraz ich rozpijaniu [8]. Jednak, mimo podjętych kroków, naruszenie prawa stało się 

powszechne, a alkoholizm u młodzieży jest aktualnie jednym z poważniejszych problemów 

występujących w Polsce [9]. Ocenia się, że przypadki pogwałcenia tejże ustawy miały miejsce 

aż w 85% punktów dystrybucji alkoholu [10]. 

PRZYCZYNY SIĘGANIA MŁODZIEŻY PO ALKOHOL 

Spożywanie alkoholu pojawia się głównie u młodzieży w wieku dorastania, będącego 

specyficznym okresem, podczas którego zdolności fizyczne i psychiczne są optymalizowane, 

umiejętności społeczne utrwalane, a seksualność i funkcje kory przedczołowej dojrzewają do 

poziomu dorosłego [11,12]. Jednakże nastolatki dobrowolnie oraz świadomie sięgają po tę 

substancję, nie zważając na ryzyko, a przyczyn takiego postępowania jest wiele. Zazwyczaj 

wiążą się one z zaspokajaniem ważnych potrzeb rozwojowych, takich jak chęć udowodnienia 

otoczeniu własnego autorytetu i mocy. Jest to swoisty wyraz buntu bądź przekory, w stosunku 

do opiekunów, którzy tego nie aprobują. Również zmiany hormonalne zachodzące w ich 

organizmach mogą powodować skłonność do ryzykownych zachowań, w tym do 

eksperymentowania z alkoholem, który jest najpopularniejszym środkiem odurzającym 

u adolescentów [13]. Zasada mówiąca, że substancja ta jest dozwolona od lat 18, staje się dla 

nich wyzwaniem. To, co w dzieciństwie było akceptowalną normą, u progu dorosłości może 
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być ograniczeniem, ale też możliwością przekroczenia własnych granic. Sfałszowanie dowodu, 

a następnie posłużenie się nim przy zakupie używki jest przygodą, o której długo będzie się 

pamiętać. Przypuszczalnie, w działaniach tych pomocny jest fakt, że alkohol jest na rynku dość 

łatwo dostępny [10]. 

Na podstawie literatury można wyodrębnić kilka najpopularniejszych przyczyn sięgania 

młodzieży po alkohol, są to: 

• Akceptacja kolegów lub chęć upodobnienia się do innych rówieśników. W takich 

przypadkach pragnienie aprobaty i uznania, ale także przyjaźni, często jest o wiele 

silniejsze od lęku przed potencjalnymi konsekwencjami. Dodatkowo, w niektórych 

kręgach istnieje przekonanie, że nie wypada odmówić proponowanego trunku [13]. 

• Pokonanie nieśmiałości, a także pozbycie się napięcia i niepewności. U wielu ludzi 

okres dojrzewania naznaczony jest niskim poczuciem własnej wartości, szczególnie 

w trakcie rozmów z osobą przeciwnej płci. W takim wypadku sięga się po tę używkę, 

aby się rozluźnić, ale też ułatwić nawiązanie kontaktu z nieznajomymi [13]. 

• Pragnienie udowodnienia, że nie jest się już dzieckiem oraz zasługuje się na własne 

miejsce w gronie dorosłych. Nastolatki korzystają z zaobserwowanych i nierzadko 

negatywnych wzorców, które pragną naśladować. Zazwyczaj jest to najbliższe 

otoczenie, jednak mogą to być inne źródła, takie jak filmy, telewizja oraz Internet. 

W kinematografii alkohol kojarzony jest zazwyczaj z czymś pozytywnym i dojrzałym, 

czyli tym, co próbuje uzyskać młodzież. Wizje przedstawiające seksownych ludzi 

sukcesu, doskonale bawiących się i kochających imprezować, buduje nierzeczywisty 

obraz w głowie adolescenta [13]. Ważną rolę odgrywają tu również reklamy, 

zachęcające do sięgania po dany towar i ukazujące go jako nieodłączną część życia. 

W przypadku Internetu nieodpowiednie treści marketingowe są zazwyczaj dostępne dla 

nieletnich z powodu niewystarczających środków weryfikacji wieku [14]. 

• Chęć zapomnienia o swych problemach, poradzenie sobie ze stresem, jak również 

ucieczka od monotonii i samotności dnia codziennego. Wiele osób, nie tylko młodych, 

pragnie poprawić samopoczucie bez zmiany własnego życia i zachowania [13]. 

Sięganie po używki może być odpowiedzią na dręczenie rówieśników, a także 

wyobcowanie, depresję i zaburzone relacje międzyludzkie [15,16]. Dodatkowo, 

nastolatki o wysokim poziomie tendencji autodestrukcyjnych mogą w ten sposób 

próbować zwrócić na siebie uwagę. W takim wypadku potrzebna jest zazwyczaj pomoc 

życzliwej osoby bądź psychologa [9]. 
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• Ciekawość pchająca do sprawdzenia nieznanej sobie substancji oraz tego, jak wpłynie 

na organizm. Na temat działania alkoholu krąży wiele mitów, jak również 

dwuznacznych i wyolbrzymionych informacji. Naturalna w tym wieku dociekliwość 

pcha nastolatki w stronę nowych, często niebezpiecznych doznań [13]. 

• Forma buntu, zamanifestowanie swojego „ja” oraz złamanie zakazu [10]. 

• Pogoń za dobrą zabawą, zmniejszenie zahamowań, jak również dążenie do 

przyjemności. Ponieważ imprezom w gronie rodzinnym często towarzyszy alkohol, 

dlatego młodzi ludzie nie znają innego wzorca rozrywki i go powielają. Najczęściej 

dotyczy to urodzin oraz imienin obchodzonych w gronie kolegów, a także przyjaciół. 

Według niektórych badań, dodatkową zachętą do jego spożycia może być dobry smak 

drinków z dużą zawartością cukru, jak również ich piękny kolor [17]. 

• Wychowanie w rodzinie z problemami alkoholowymi, gdzie choć jedna osoba jest 

uzależniona od tej substancji lub też spożywa ją w nadmiarze, a jej postępowanie ma 

negatywny wpływ na członków rodziny. Młode osoby pochodzące z tych rodzin, poza 

negatywny wzorcem do naśladowania, mogą mieć problemy emocjonalne, z którymi 

sobie nie radzą. Alkoholizm opiekunów odciska na nich swe piętno mogące sprawić, że 

w dorosłym życiu sięgać będą do znanych sobie wzorców zachowania. Konsekwencja 

kumulowania się tych czynników może prowadzić do występowania problemów 

psychicznych u takich osób [10,18,19]. 

PROFILAKTYKA 

Upijanie się nastolatków wywołuje długotrwałe skutki w ich mózgu, zwiększające 

ryzyko rozwoju różnych psychopatologii w wieku dorosłym, łącznie z zaburzeniami 

związanymi z uzależnieniem od alkoholu. Badania dowodzą, że spożycie nawet najmniejszej 

ilości alkoholu przed 16. rokiem życia może mieć szkodliwy wpływ na organizm. W związku 

z tym problemem alkoholowym adolescentów nie będzie picie ryzykowne lub nałogowe,                       

a celowe wypijanie każdej ilości alkoholu [10,12]. Dlatego tak ważne jest, aby jak najbardziej 

zredukować problem sięgania młodzieży po tę używkę. W tym wypadku istotna jest wczesna 

profilaktycznie spożywania alkoholu wśród nieletnich. Według Ostaszewskiego celem 

profilaktyki uzależnień jest graniczenie używania lub nadużywania substancji 

psychoaktywnych, w tym alkoholu oraz zapobieganie problemom zdrowotnym i społecznym, 

m.in.: „choroby i infekcje, zatrucia i przedawkowania, uzależnienia, niepełnosprawność, 

marginalizacja, konflikty z prawem, problemy młodych ludzi w uzyskaniu zatrudnienia, akty 
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agresji, problemy w relacjach z innymi, problemy w nauce i inne destrukcyjne lub szkodliwe 

czyny popełniane pod wpływem substancji psychoaktywnych oraz w związku z nimi” [20]. 

Cechuje się ona głównie działaniami mającymi na celu ochronę dziecka, ucznia, wychowanka 

przed różnego rodzaju zakłóceniami rozwoju. Dodatkowo, koncentruje się na stwarzaniu 

możliwości do przyjmowania aktywnej i twórczej postawy ukierunkowanej na kształtowanie 

pożądanych form zachowań. Są one interpretowane jako wzorce godne do naśladowania 

i wprowadzające w świat wartości, a także akceptowanych norm społecznych. Jest to również 

proces polegający na pomocy ludziom nie radzącym sobie z problemami zagrażającymi ich 

zdrowiu lub życiu [9].  

Działania profilaktyki można ująć w dwóch aspektach: destrukcyjnym oraz 

konstruktywnym. Destrukcyjne mają za zadanie eliminować przyczynę powstawania 

negatywnych zjawisk. Z kolei konstruktywne polegają na oddziaływaniu, które w swym 

wyniku uzyskuje pożądane przez działającego cechy, jakich wcześniej nie posiadał [10]. 

Aby działania profilaktyczne przynosiły rezultaty, powinny one być skierowane do 

różnych grup z czynnikami ryzyka. Wyodrębniono trzy grupy:  

• Grupa niskiego ryzyka, w której dzieci i młodzież nie podjęły jeszcze żadnych 

zachowań ryzykownych. 

• Grupa podwyższonego ryzyka (eksperymentatorzy), w której zostało podjęte choć 

jedno ryzykowne zachowanie. 

• Grupa wysokiego ryzyka, w której występują osoby z utrwalonymi ryzykownymi 

zachowaniami oraz odczuwające negatywne konsekwencje swych czynów [10]. 

     Zdaniem badaczy tematu w zależności od adresata działań profilaktycznych, wyróżnia 

się trzy poziomy profilaktyki:  

Profilaktyka pierwszorzędowa – jest adresowana do pierwszej grupy, a jej główny 

priorytet to skłonienie młodzieży, aby nie sięgała po alkohol przedwcześnie. Komunikat, jaki 

otrzymują brzmi: „Poczekaj do dorosłości”, co ma na celu obniżenie wieku inicjacji. W tym 

wypadku działania podejmowane są zanim problem się pojawi [9]. Obejmują one szerokie oraz 

niepoddane diagnozie populacje, a ich realizatorami są przede wszystkim nauczyciele [21].  

Profilaktyka drugorzędowa – jest adresowana do drugiej grupy, a jej priorytety to 

wczesna diagnoza i rozwiązanie zaistniałego problemu, powrót nastolatka do normalnego 

życia, a także eliminacja czynników zachęcających do ryzykownych zachowań. Komunikat 

brzmi tu następująco: ,,Wycofaj się!”. Działania podejmowane są już we wstępnej fazie 

powstających trudności i obejmują:  
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• Edukację konkretnych populacji lub jednostek oraz propagowanie zdrowego stylu 

życia.  

• Redukcję występującego problemu w przypadku zachowań wysokiego ryzyka.  

• Redukcję zjawiska piętnowania młodzieży z problemami alkoholowymi [9].  

Realizatorami tych programów są zazwyczaj socjoterapeuci, psychologowie oraz doradcy 

rodzinni. Ważny jest tu również nadzór nad rodzinami, u których problem nadużywania 

alkoholu już istnieje [21]. 

Profilaktyka trzeciorzędowa – jest adresowana do trzeciej grupy i polega na leczeniu 

rozwiniętego uzależnienia od alkoholu, a także jego skutków psychicznych oraz somatycznych. 

Priorytetem jest przeciwdziałanie pogłębiającego się procesu chorobowego, społecznej 

degradacji oraz powrót do normalnego życia. Działania są podejmowane dopiero po 

rozwiązaniu kryzysu u danej osoby [9]. Przy realizacji danych programów udział biorą 

psychologowie, lekarze specjaliści, psychoterapeuci, kryminolodzy, pracownicy socjalni, 

psychoterapeuci lub wyspecjalizowani pracownicy policji [21]. 

W przypadku choroby alkoholowej ważne jest też, aby w działania włączyć całą rodzinę, 

a nie tylko poszkodowanego. Niezależnie od specyfiki swych działań, każdy poziom 

profilaktyki ma wspólny cel, którym jest osłabienie czynników ryzyka, ale i wzmocnienie 

czynników chroniących. Czynności te polegają między innymi na: rozpowszechnianiu 

prawdziwych oraz rzetelnych informacji o alkoholizmie, kształtowanie wzorców zachowań, 

a także umiejętności interpersonalnych, rozwijanie zdolności podejmowania decyzji 

i rozwiązywania problemów [10]. W wielu polskich szkołach prowadzone są programy 

edukacyjne, uczące wyżej wymienionych postępowań. Jednym z nich jest program „Debata”, 

przeznaczony dla dzieci w wieku 12–14 lat. Jest jednym z popularniejszych programów 

profilaktycznych wykorzystywanych w szkołach podstawowych i polega na 2-godzinnych 

lekcjach wychowawczych o negatywnych skutkach picia alkoholu oraz korzystania z innych 

używek [3]. 

PODSUMOWANIE 

Picie alkoholu przez adolescentów niesie za sobą liczne konsekwencje zarówno 

zdrowotne, jak i społeczne. Wywołuje również długotrwałe zmiany w mózgach, zwiększając 

ryzyko rozwoju różnych psychopatologii w wieku dorosłym, w tym zaburzenia związane 

z uzależnieniem od alkoholu. Choć podejmowane są odpowiednie kroki prawne oraz działania 

społeczne, ocenia się, że upijanie się nastolatków to aktualnie jeden z poważniejszych 



 

Problemy z alkoholem współczesnej młodzieży polskiej na podstawie przeglądu                

literatury z ostatnich dziesięciu lat 

 

378 

 

problemów występujących w Polsce. Powodów takiego stanu jest wiele, lecz zazwyczaj łączy 

się to z okresem dorastania. Istotne znaczenie ma wczesna edukacyjna, mająca na celu 

zminimalizowanie ryzyka wystąpienia epizodów spożywania alkoholu, ponieważ nadużywanie 

alkoholu w okresie dojrzewania może skutkować występowaniem problemów alkoholowych 

w życiu dorosłym. 
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WSTĘP 

 

  Atopowe zapalenie skóry (wyprysk atopowy) jest niezakaźną chorobą przewlekłą, 

charakteryzującą się upośledzeniem funkcji bariery skórnej oraz immunologicznym 

rozregulowaniem organizmu. Należy do najbardziej powszechnych zaburzeń zapalnych wśród 

dermatoz, które nie prowadzą do śmierci [1,2,3,4].  

    AZS ma podłoże genetyczne, jednak znaczny wpływ na jego rozwój mają również 

czynniki środowiskowe [1,2,3,4]. 

   Typowymi dla niego objawami są dokuczliwy świąd, specyficzna lokalizacja i obraz 

zmian, jak też przebieg z okresami zaostrzeń oraz remisji [1,2,3,4]. 

    AZS to schorzenie o skomplikowanej patofizjologii. Obejmuje ono wiele chorób 

współistniejących i predysponuje do występowania licznych dolegliwości zdrowotnych [1,5,6]. 

W negatywny sposób wpływa na jakość życia i funkcjonowanie pacjentów, a także całych 

rodzin. Konsekwencje przewlekłego przebiegu zaburzenia istotnie oddziałują na ich kondycję 

fizyczną oraz psychiczną Wymienione aspekty świadczą o ogólnoustrojowości wyprysku 

atopowego [1,5,7]. 

    Rolą pielęgniarki w opiece nad pacjentem z atopowym zapaleniem skóry jest przede 

wszystkim pomoc w rekonwalescencji, wprowadzenie działań profilaktycznych 

i edukacyjnych, a także poprawa stanu psychicznego.  

    W zależności od stopnia zaawansowania choroby interwencje pielęgniarskie będą 

obejmowały wachlarz zadań terapeutycznych, począwszy od pielęgnacji skóry w celu 

zapobiegnięcia rozwoju AZS, poprzez leczenie środkami steroidowymi i uczestnictwo 

w specjalistycznych zabiegach, do intensywnego nadzoru pacjenta hospitalizowanego. 

 



Rola pielęgniarki w procesie terapeutycznym i edukacyjnym u dziecka z atopowym 

zapaleniem skóry 

 
 

381 
 

EPIDEMIOLOGIA 

 

    Na atopowe zapalenie skóry choruje ponad dwieście milionów osób na całym świecie 

[8]. Występuje u większego odsetka populacji dziecięcej (ok. 20%) niż w grupie dorosłych (wg 

Bylund i wsp. między 7 a 14%) [4,9,10]. Według Kowalskiej-Olędzkiej i wsp. 

rozpowszechnienie AZS w krajach Europy Zachodniej i Północnej wykazuje wyższą średnią 

niż w krajach wschodnich, prawdopodobnie ze względu na warunki społeczno-ekonomiczne. 

Głównie kraje położone na północy, o klimacie zimnym i umiarkowanym, cechują się 

najwyższym rozpowszechnieniem wskaźników wyprysku atopowego, podczas gdy obszary 

Europy Środkowej wykazują wartości pośrednie, zaś kraje południowej Europy o ciepłym 

klimacie, takie jak Hiszpania, charakteryzują się najniższymi wskaźnikami. Dane pokazują też 

podobne tendencje w częstości występowania tej choroby u młodzieży oraz dorosłych, jednak 

w porównaniu z dziećmi są one znacznie niższe na całym świecie [9]. 

Wyniki badań Sybilskiego i wsp. wskazują, że AZS jest poważnym problemem 

zdrowotnym w Polsce, chociaż częstość jego występowania jest poniżej średniej dla Europy. 

Na podstawie przedstawionych danych można przyjąć, że na AZS cierpi od 4% do 6,5% 

populacji Polski, co odpowiada ok. 1,5 do 2,5 miliona osób [11]. Potwierdzają to również 

badania Kowalskiej-Olędzkiej, według których niektóre szybko rozwijające się kraje Europy 

Środkowej i Wschodniej, takie jak Polska oraz Węgry, wykazują spopularyzowanie choroby, 

które znacznie przekracza średnią globalną wartość wynoszącą ok. 7,3% [9]. 

Pierwsza manifestacja symptomów AZS występuje zazwyczaj w niemowlęctwie lub 

wczesnej młodości: u 45% pacjentów przed 6. m.ż., u 60% – przed 1. r.ż. (tzw. early onset 

atopic dermatitis, atopowe zapalenie skóry o wczesnym początku), a u 90% – do 5. r.ż. [4,8]. 

Pod względem płci częstotliwość rozwoju zaburzenia w początkowych latach życia jest 

podobna, zaś po 6. r.ż. zauważa się przewagę dziewcząt nad chłopcami w stosunku 3:2 [12, 

13]. W czasie pokwitania zwykle następuje remisja bądź całkowite ustąpienie objawów, jednak 

u 20% osób choroba dalej się utrzymuje [12,14].  

Pomimo tendencji do spadku nasilenia stanu zapalnego wraz z wiekiem, w wyniku 

oddziaływania stymulantów, takich jak ciąża, silny stres lub infekcja wirusowa oraz dzięki 

utrzymującej się przez całe życie wrażliwości skóry na bodźce zdarza się wystąpienie nawrotu 

symptomów wyprysku atopowego nawet po wcześniejszej długotrwałej remisji [1]. 

AZS częściej doświadczają osoby zamieszkujące kraje wysoko rozwinięte. Wpływ ma 

na to znaczne natężenie migracji oraz urbanizacji, co przekłada się na duży stopień ekspozycji 
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na nowe czynniki sprzyjające zapoczątkowaniu bądź zaostrzeniu choroby [5]. Częstotliwość 

występowania zaburzenia utrzymuje się tam na wysokim, lecz względnie stałym poziomie. 

Państwa rozwijające się cechuje z kolei rosnący wskaźnik zachorowań na AZS. Przyczyną 

takiego stanu jest głównie zmiana stylu życia mieszkańców na bardziej nowoczesny, gdyż czas 

ekspansji schorzenia jest zbyt krótki, aby mogły wystąpić u nich istotne przemiany genetyczne. 

Modyfikacje polegają m.in. na wprowadzeniu odmiennych nawyków żywieniowych oraz 

ewolucji w postrzeganiu higieny, tj. zwiększonym stosowaniu silnie chemicznych detergentów 

i środków myjących, np. mydeł, żeli, czy szamponów [15]. 

Przewagę występowania AZS można też zaobserwować na obszarach miejskich 

w porównaniu z terenami wiejskimi. Spowodowane jest to nagromadzeniem w metropoliach 

elementów potęgujących ekspresję objawów choroby – są to np. spaliny samochodowe, dym 

tytoniowy, zanieczyszczenia środowiska, zwiększone zastosowanie antybiotykoterapii, 

znaczna gęstość zaludnienia, czy też spożywanie produktów wysoce przetworzonych. Na 

wsiach do czynników drażniących należą m.in. alergeny, endotoksyny i mikroorganizmy 

pochodzące od zwierząt, jednak w tych rejonach wykazuje się lepszą jakość powietrza oraz 

dominację wyrobów naturalnych w diecie [5]. 

W ciągu ostatnich dekad ilość zachorowań oraz rozpowszechnienie zaburzenia 

wykazują tendencję wzrostową [1].  

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE 

 

W praktyce atopowego zapalenia skóry wyróżnia się trzy poziomy profilaktyki [2]. 

• Profilaktyka pierwotna stosowana jest u osób nieprzejawiających objawów AZS, 

jednak zagrożonych rozwojem choroby. Obejmuje ona niepalenie tytoniu w ciąży, 

ograniczanie ekspozycji na alergeny powietrznopochodne (zwłaszcza roztocza kurzu 

domowego) i unikanie kontaktu z dymem papierosowym oraz restrykcje dietetyczne. 

W odniesieniu do noworodków zaleca się stosowanie emolientów od pierwszego dnia 

ich życia i przedłużenie karmienia piersią dziecka do 4.-6. m.ż. [2,16,17]. 

• Profilaktyka wtórna dotyczy pacjentów z rozpoznaniem wczesnych symptomów 

wyprysku atopowego. Opiera się głównie na higienie i pielęgnacji skóry 

z wykorzystaniem emolientów, eliminacji alergenów z najbliższego otoczenia oraz 

unikaniu sytuacji stresowych i czynników drażniących. Szczególnie ważnym aspektem 

jest też poradnictwo zawodowe, ponieważ, ze względu na ekspozycję na elementy 
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uczulające i podrażniające, chorzy mogą nie być w stanie zajmować się niektórymi 

specjalnościami (np. mechaniką samochodową, fryzjerstwem) [2,16,17]. 

• W profilaktyka trzeciorzędowa odnosi się do osób z nasilonym i pełnoobjawowym 

atopowym zapaleniem skóry. W ramach tego typu prewencji wdraża się edukację na 

temat życia z chorobą oraz kontroli jej objawów, jak również zapewnia wsparcie 

psychologiczne dla pacjenta i jego rodziny. W tym celu prowadzone są tzw. szkoły 

atopii [2,16,17]. 

 

POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA NASILENIA 

ATOPOWEGO ZAPALANIA SKÓRY 

 

Terapia podstawowa 

W procesie skutecznego postępowania profilaktycznego i terapeutycznego znaczącą 

rolę pełni pielęgnacja oraz edukacja, która często prowadzona jest przez pielęgniarki opiekujące 

się pacjentem. Określa się to jako pierwotne postępowanie prewencyjne, pierwsza linia 

terapeutyczna lub terapia podstawowa AZS [1,13].  

Zalecenia zarówno dla chorych, jak i ich opiekunów dotyczą: higieny ciała, 

pomieszczeń mieszkalnych i odzieży.  Autorzy podkreślają, że w przypadku higieny ciała 

istotne jest: 

• zwracanie uwagi na skład środków myjących i pielęgnacyjnych pod kątem obecności 

alergenów podrażniających (np. substancje zapachowe, alergeny, barwniki, alkohol, 

mydło, konserwanty, białka roślinne, zasadowe pH); 

• stosowanie szybkich, letnich kąpieli pod prysznicem po aktywności powodującej 

pojawienie się potu oraz natychmiastowe nawilżenie skóry; 

• unikanie stosowania myjek i gąbek do kąpieli; 

• dokładne mycie rąk przed nałożeniem produktów leczniczych lub pielęgnacyjnych [18]; 

• niestosowanie substancji myjących przy każdej kąpieli; utrzymywanie higieny za 

pomocą samej wody; 

• osuszanie ciała po kąpieli bez pocierania; 

• zachowywanie higieny ciała, ze szczególnym uwzględnieniem dłoni i paznokci [4]; 

• regularne natłuszczanie i nawilżanie naskórka; aplikacja środków pielęgnacyjnych 

w sposób delikatny [4,19]. 
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W przypadku pomieszczeń mieszkalnych należy zadbać o: 

• utrzymywanie optymalnych warunków w pomieszczeniach – temperatura ok. 18-20oC 

i wilgotność powietrza na poziomie ok. 30-40%; 

• eliminację silnych alergenów i substancji potencjalnie drażniących z najbliższego 

otoczenia; 

• codzienne wietrzenie zamkniętych pomieszczeń i dbanie o ich czystość [16]. 

Istotne jest także: 

• pranie odzieży w temp. min. 60oC z użyciem łagodnych, najlepiej hipoalergicznych, 

detergentów [4,19]; 

• unikanie wyziębiania oraz przegrzewania organizmu – stosowanie odzieży adekwatnej 

do temperatury otoczenia; 

• noszenie odzieży z włókiem naturalnych nie podrażniających (np. bawełna, len, jedwab) 

i przewiewnych natomiast eliminowanie odzieży z materiałów syntetycznych, 

szorstkich i wełnianych [4,18,19]. 

 

Łagodna postać atopowego zapalenia skóry 

 

Leczenie AZS to proces złożony i wieloetapowy [4]. Jego celem jest złagodzenie 

objawów, odbudowa bariery naskórkowej oraz przywrócenie jej funkcji, jak również 

zapobieganie nawrotom i powikłaniom choroby [2]. Właściwy typ terapii musi być dobrany 

indywidualnie z uwzględnieniem wieku pacjenta oraz nasilenia, lokalizacji i rozległości zmian 

skórnych [4]. Rolą pielęgniarki jest realizacja zaleceń lekarskich, jak również edukacja chorego 

i rodziny na temat prowadzonych działań. 

 Podstawą w pielęgnacji skóry atopowej jest regularna aplikacja emolientów. Terapia 

emolientowa – niezbędny element w miejscowym leczeniu AZS [1] stosowana jest w celu 

zwalczania nadmiernej suchości skóry (kserozy) oraz transepidermalnej utraty wody (TEWL 

Transepidermal Water Loss) [16,20] i pozostawienia na skórze warstwy ochronnej [21,22]. 

Najważniejszymi składnikami miejscowych środków nawilżających są emolienty, dające efekt 

zmiękczający, substancje okluzyjne, tworzące warstwę opóźniającą parowanie wody, 

humektanty, przyciągające i zatrzymujące wodę w naskórku oraz lipidy, które uszczelniają 

barierę [12,18,20,22]. Preparaty te mają także działanie regenerujące, pielęgnujące, 
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przeciwświądowe, odkażające [1] i łagodzące stan zapalny [20]. Powinny być aplikowane na 

całą skórę bezpośrednio po kąpieli, jak też kilkukrotnie w ciągu dnia [1].  

             Występują one w postaci kremów, maści, żeli, lotionów, emulsji, mleczek, olejów 

i balsamów [2,18,20,22]. 

      Leczenie farmakologiczne przy łagodnej postaci AZS może obejmować leczenie 

miejscowe różnymi preparatami zmniejszającymi stan zapalny skóry.  

      Miejscowe stosowanie glikokortykosteroidów (mGKS) – wskazaniem do ich 

stosowania są nagłe zaostrzenia stanu zapalnego bądź brak poprawy po stosowaniu emolientów 

[2,23]; pomagają one zmniejszyć ostre i przewlekłe objawy choroby oraz wykazują działanie 

przeciwświądowe [20]; występują w formie kremów, żeli, maści, lotionów oraz aerozoli [13, 

18]. 

    Miejscowe stosowanie inhibitorów kalcyneuryny (mIK) – mają zastosowanie 

w obszarach wrażliwych, tj. twarz, szyja, odbyt i fałdy skórne oraz w przypadku odporności, 

czy nietolerancji na sterydy; w porównaniu z mGKS niosą mniejsze ryzyko działań 

niepożądanych i charakteryzują się wysoką skutecznością terapeutyczną [16,20]; 

    Miejscowe stosowanie leków przeciwdrobnoustrojowych i środków antyseptycznych – 

stosowane są ze względu na predyspozycję chorych do bakteryjnych i wirusowych infekcji 

skóry, w szczególności na kolonizację gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus) [15,20]; 

    Natomiast terapia proaktywna (podtrzymująca) – polega na długoterminowej 

kontynuacji miejscowego leczenia przeciwzapalnego w obszarach uprzednio zmienionych 

chorobowo, przy jednoczesnym stosowaniu emolientów [2]. 

         Zalecane jest także stosowanie diety eliminacyjnej i suplementacja witaminą D. Dieta 

eliminacyjna – polega na wykluczeniu z diety pokarmu uczulającego i zastąpieniu go 

produktem niealergizującym o podobnych pod względem ilości oraz jakości elementach 

odżywczych [18,24]. Celem tej diety jest nabycie przez chorego tolerancji immunologicznej. 

Zalecane jest raz w roku wykonanie próby prowokacyjnej ze spożyciem szkodliwego 

składnika, aby skontrolować poziom nadwrażliwości pokarmowej [18]. Innym rodzajem diety 

stosowanej przy AZS jest dieta oligoantygenowa (spożywanie wyłącznie pokarmów 

uczulających niezwykle rzadko) [24]. W przypadku noworodka karmionego piersią, zmianę 

w sposobie odżywiania zaleca się matce [17]. 

    Witamina D – ma istotny wpływ na proces regeneracji bariery naskórkowej oraz 

właściwe funkcjonowanie układu immunologicznego, poprawia także stan skóry i stymuluje 

syntezę peptydów antybakteryjnych [16]. 
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Niezwykle istotnym elementem terapii AZS jest edukacja na temat zasad postępowania, 

mających na celu złagodzenie zmian chorobowych, poprawę komfortu życia oraz odnalezienie 

się w nowej sytuacji, którą jest wystąpienie wyprysku atopowego. W czasie edukacji 

pielęgniarka: 

• omawia czynniki zaostrzające przebieg choroby, działania prewencyjne, samodzielne 

czynności lecznicze [4,19]; 

• omawia produkty spożywcze pod względem występowania składników wywołujących 

reakcję alergiczną [18]; 

• przedstawia alternatywne postępowania minimalizujące drapanie: np. uciskanie skóry 

grzbietową częścią paznokcia lub palcem, zastosowanie chłodnych okładów; 

w przypadku małych dzieci pomocne może być założenie im rękawiczek ochronnych 

[4,18].  

• przedstawia techniki redukujące stres, np. ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe, masaże, 

akupunktura [4]. 

 

   Umiarkowana postać atopowego zapalenia skóry - przy nawracającym wyprysku 

interwencje terapeutyczne są uzupełnieniem oraz rozszerzeniem terapii zastosowanej 

w leczeniu łagodniejszej postaci AZS. Obejmują kontynuację podawania miejscowych 

inhibitorów kalcyneuryny oraz miejscowych glikokortykosteroidów, a ponadto mogą być 

wprowadzone takie działania, jak: 

• wilgotne opatrunki okluzyjne (WWT Wet Wrap Therapy) – terapia ta polega na aplikacji 

rozcieńczonego leku miejscowego, zwykle mGKS, na skórę, a następnie nałożeniu 

mokrej oraz suchej warstwy opatrunku [2], np. bandaża rurowego, gazy lub 

bawełnianego kombinezonu; działanie tej metody opiera się na zamknięciu środka 

leczniczego w celu zgłębienia jego penetracji, zmniejszenia TEWL i zapewnienia 

fizycznej bariery przed uszkodzeniami skóry, w tym drapaniem [20]; powolne 

wysychanie warstwy mokrej daje efekt chłodzący oraz redukujący świąd; możliwe jest 

też użycie WWT bez maści sterydowych; 

• Kąpiele lecznicze i balneoterapia [2] – kąpiel pomaga nawilżyć skórę oraz usunąć 

skorupę surowiczą, martwy naskórek, pot, substancje drażniące, bakterie i alergeny 

[15,18,20]; powinna odbywać się z użyciem np. emolientów, ceramidów, podchlorynu 

sodu (ogranicza on kolonizację gronkowca złocistego i działa przeciwświądowo), 
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środków powierzchniowo czynnych, syntetycznych detergentów, wybielacza, 

antyseptyków (np. nadmanganianu potasu) lub hipoalergicznych, bezzapachowych 

preparatów mydłozastępczych o obojętnym lub lekko kwaśnym pH, tzw. syndetów 

[2,16,20]; zaleca się kąpiele szybkie (do 5 min.) w wodzie o temp. 27-30oC, 

z zastosowaniem olejów w 2 ostatnich minutach [17]; 

• Kosmeceutyki – w ich składzie znajdują się duże stężenia związków aktywnych, tj. 

witamin (np. A, C, K, niacyny), przeciwutleniaczy (np. rutyny), ekstraktów roślinnych 

(np. z miłorzębu japońskiego, kasztanowca, arniki), związków mineralnych,                             

β-karotenu, nienasyconych kwasów tłuszczowych, związków przeciwzapalnych, 

fitoestrogenów, kwasów owocowych, czy cytokin; preparaty te mają istotny wpływ na 

procesy fizjologiczne zachodzące w skórze i w znacznym stopniu poprawiają jej 

wygląd [13,16]; 

• Fototerapia – naświetlanie skóry przy użyciu specjalistycznych lamp [16]; wykorzystuje 

się do niego światło naturalne oraz promieniowanie UVB (wąsko- i szerokozakresowe), 

UVA, PUVA (UVA + psoraleny), UVAB (UVA + UVB) i UVA1 [3,25]; 

• Swoista immunoterapia alergenowa (SITA) – polega na stopniowym zmniejszaniu 

wrażliwości chorego na czynnik uczulający, aż do ograniczenia bądź ustąpienia 

objawów [18]; stosowana jest w przypadkach uczulenia IgE-zależnego w obrębie 

alergenów powietrznopochodnych przy współistnieniu AZS z alergicznym nieżytem 

nosa i/lub spojówek oraz astmą oskrzelową (terapia ta ogranicza też ryzyko jej rozwoju) 

[1,18]; prowadzona jest doustnie lub w formie zastrzyków [18]; 

• Inne środki miejscowe, np. krisaborol (maść stosowana do leczenia lekkiej 

i umiarkowanej postaci AZS) [2]; pochodne smoły węglowej [20]; ektoina (substancja 

wykazująca działanie ochronne skóry przed szkodliwym wpływem promieni UV, 

wysokiej temperatury i suchości) [16]; tanina (posiada właściwości przeciwzapalne, 

przeciwświądowe, przeciwdrobnoustrojowe, ściągające i osuszające) [13]; 

• Klimatoterapia [3]; 

• Interwencje psychologiczne i psychiatryczne [3]. 

     Rolą pielęgniarki w postępowaniu terapeutycznym w umiarkowanej postaci AZS jest 

realizacja zaleceń lekarskich, przygotowanie pacjenta do wyznaczonych zabiegów oraz opieka 

w trakcie i bezpośrednio po nich, a także edukacja chorego i rodziny na temat wdrażanego 

leczenia. 
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Ciężka postać atopowego zapalenia skóry 

 Przy przetrwałym wyprysku konieczna może być hospitalizacja oraz wprowadzenie 

bardziej agresywnych form leczenia. Oprócz terapii miejscowej zmian skórnych stosuje się 

również immunoterapię systemową. Zadaniem pielęgniarki w opiece nad chorym z ciężką 

postacią AZS jest nadzór nad pacjentem podczas pobytu w szpitalu oraz udział w procesie 

terapeutycznym i edykacji. W farmakoterapii w fazie zaostrzenia wyprysku atopowego 

stosowane mogą być: 

• glikokortykosteroidy (GKS) krótkotrwale przy zaostrzeniach AZS w celu szybkiego 

uzyskania efektu leczniczego i minimalizacji działań niepożądanych [1]; 

• leki przeciwhistaminowe (LP) – LP I generacji (np. hydroksyzyna) wykazują efekt 

przeciwświądowy oraz sedatywny (korzystny przy zaburzeniach snu), zaś LP II 

generacji stosowane są przy łagodzeniu objawów zapalenia spojówek i/lub alergicznego 

nieżytu nosa przy współistnieniu tych chorób z AZS [2,13]; 

• antybiotyki - wskazana w przypadku wystąpienia rozległego stanu zapalnego skóry 

z objawami nadkażenia bakteryjnego (np. powszechnym przy AZS gronkowcem 

złocistym) lub wirusowego (np. wirusem opryszczki zwykłej – HSV) [1,26]; 

• inne leki indywidualnie dobierane do stanu pacjenta. 

 

PODSUMOWANIE 

 

      Ze względu na tendencję wzrostową zachorowalności na atopowe zapalenie skóry 

niezwykle istotne jest wprowadzenie programów profilaktycznych oraz skutecznego leczenia. 

Za cel działań skierowanych do całości społeczeństwa oraz osób z grup ryzyka uznaje się 

zapobieganie rozwojowi AZS, zaś u pacjentów wykazujących już objawy choroby – 

zahamowanie jej progresji, zmniejszenie nasilenia symptomów i częstości ich nawrotów [16], 

jak też powstrzymanie wystąpienia zaburzeń współistniejących [12]. Postępowanie to powinno 

rozpocząć się możliwie jak najszybciej i być ukierunkowane na zabezpieczenie bariery 

ochronnej skóry, minimalizację alergii i poprawę odporności [8].  

    Niezbędnym elementem w procesie leczenia chorób przewlekłych jest systematyczna 

edukacja,  w razie konieczności reedukacja pacjenta i jego rodziny w celu minimalizacji 

okresów zaostrzenia choroby. Działanie edukacyjne wspierające terapię istotnie poprawia 

jakość życia pacjenta minimalizując powikłania choroby.  
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WPROWADZENIE 

 

 Ostatnio obserwuje się rosnący problem starzenia się społeczeństwa. Prognozowany 

jest bezwzględny wzrost liczby osób w starszym wieku, w szczególności w najbliższych 30. 

latach. Omawiane zjawisko demograficzne odpowiedzialne jest między innymi za rosnącą 

częstość występowania zespołu słabości (zespołu kruchości, frailty) [1]. 

 Frailty stanowi wielowymiarowy stan kliniczny, który odznacza się zmniejszeniem 

rezerw homeostatycznych jednostki, co więcej odpowiada za znaczną podatność pacjenta na 

stresory endogenne i egzogenne [2-4]. 

 Występowanie frailty u pacjenta zwiększa ryzyko wystąpienia zespołów geriatrycznych 

oraz niekorzystnych skutków zdrowotnych [5]. 

 Zespół kruchości określany jest jako pojawiające się globalne obciążenie zdrowotne, 

mające poważne implikacje dla praktyki klinicznej oraz  zdrowia publicznego [6]. 

 

CEL PRACY 

 

Celem pracy jest przedstawienie choroby, jaką jest frailty, jak i również współczesnych 

metod leczenia tego schorzenia. W pracy szczególną uwagę zwrócono na definicję zespołu 

słabości, epidemiologię, patofizjologię, a także zaprezentowano skutki zdrowotne i zagrożenia 

związane z obecnością tego zespołu u pacjentów.  

Omówiono również współczesne metody rozpoznawania i diagnostyki zespołu 

kruchości. 

Ważne miejsce w pracy znalazły także zalecenia dotyczące postępowania 

terapeutycznego oraz zapobiegawczego w zespole słabości. 



Frailty - postępowanie terapeutyczne i zapobiegawcze  

 

393 

 

FRAILTY – DEFINICJA 

 

 Frailty (nazywany również zespołem słabości lub kruchości) stanowi wielowymiarowy 

zespół odznaczający się małą niż przeciętna odpornością ustroju na stresory oraz 

zmniejszeniem rezerw organizmu [7]. 

 Jego kluczowym elementem jest duże ograniczenie bądź nieobecność zdolności 

adaptacyjnych organizmu, co powoduje, że stanowi on stan, w którym pacjent ma zwiększoną 

podatność na pojawianie się niewłaściwych skutków zdrowotnych, a także załamanie 

homeostazy ustroju, czy też większe prawdopodobieństwo zgonu w momencie oddziaływania 

stresora, np.: silny stres psychiczny, ostra choroba, niepożądane działania farmakoterapii, 

zaostrzenie choroby przewlekłej, czy zabieg operacyjny [7]. 

 Frailty określany jest także jako dynamiczny cykl szybkiego starzenia się bądź też jako 

stan pośredni między pełną niepełnosprawnością oraz brakiem możliwości odzyskania zdrowia 

a witalnością z zachowaną zdolnością pełnego zdrowienia [7].  

 Należy również dodać, że zespół słabości stanowi stan, w którym nawet niewielkie 

poważne epizody zdrowotne doprowadzają do ogromnie poważnych skutków związanych ze 

zdrowiem, a pacjenci z zespołem kruchości to tacy, których dysfunkcje zdrowotne 

przewyższają ich psychologiczne, fizjologiczne, jak  również socjalne rezerwy, co doprowadza 

do pogorszenia funkcjonalnego oraz niesprawności [7,8]. 

 

EPIDEMIOLOGIA  

 

 Około 15% starszej populacji objętej jest zespołem kruchości, natomiast stan zagrożenia 

rozwojem zespołu słabości (pre-frail) zaobserwowano u więcej niż 44% pacjentów [7].  

 Należy podkreślić, że stwierdzana częstość zależy od przyjętej definicji oraz 

zastosowanego narzędzia i charakterystyki ocenianej populacji. Dlatego też istnieje duże 

zróżnicowanie publikowanych w literaturze danych epidemiologicznych dotyczących  

pojawiania frailty, od 4% do nawet 59% [7].  

 Zespół kruchości może rozwijać się przed 65. rokiem życia, aczkolwiek jego częstość 

pojawiania się wzrasta wraz z wiekiem, jest szczególnie uciążliwy u starszych pacjentów [7, 

9].   Frailty występuje u: 

• około 4% pacjentów w wieku 65-69 lat;  

• 7% w wieku 70-74 lata; 
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• 9% pomiędzy 75. a 79. rokiem życia; 

• 16% w przedziale wieku 80-84 lata; 

• co czwartej osoby (26%) powyżej 85 lat [7].  

 Nie powinno się utożsamiać zespołu słabości z wielochorobowością, zaawansowaną 

starością, czy też niepełnosprawnością, mimo iż stany te częstokroć pojawiają się razem                        

z frailty [7]. 

 Należy również dodać, że nie powinno się stawiać znaku równości między zespołem 

kruchości a starością. Nawet w najstarszej grupie wiekowej, powyżej 85. roku życia, frailty 

tyczy się jednej czwartej pacjentów [7]. 

 

PATOFIZJOLOGIA 

 

 Zespół kruchości ma etiologię wieloczynnikową [7].  Stanowi on wynik pogorszenia 

funkcji oraz wydolności licznych fizjologicznych układów oraz systemów [7,10].  Patogeneza 

frailty obejmuje:  

• czynniki genetyczne; 

• zmiany inwolucyjne powstające na skutek procesu starzenia się;  

• niekorzystne oddziaływania środowiska; 

• styl życia (nieodpowiednie żywienie oraz brak aktywności fizycznej); 

• zaburzenia będące następstwem współistniejących schorzeń [7].  

 Patofizjologia zespołu kruchości bazuje na dysfunkcjach typu błędnego koła, 

zapoczątkowanego pojawiającą się wraz z wiekiem wieloukładową upośledzoną regulacją,                          

w szczególności układu endokrynnego oraz immunologicznego [7].  

 Dochodzi do zmniejszenia stężeń hormonów biologicznych, w tym: estrogenów, 

hormonu wzrostu, testosteronu, dehydroepiandrostendionu, czy też insulinopodobnego 

czynnika wzrostu IGF-1 wraz z wiekiem [7].  

 Częstokroć występującym zaburzeniem jest insulinooporność oraz niedobór 1,25-

dwuhydroksycholekacyferolu [7].  

 Zaburzona funkcja układu immunologicznego odznacza się ujawnieniem się 

przewlekłego, umiarkowanego stanu zapalnego nazywanego „inflammaging”. Pojawia się 

także zaburzenie równowagi układu krzepnięcie-fibrynoliza na poczet czynników 

prozakrzepowych [7]. 
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 Skutek metaboliczny zmian stanowi zmniejszenie tempa metabolizmu, nasilenie 

katabolizmu, redukcja wydatku energetycznego, upośledzenie zdolności regeneracyjnych [7]. 

 Zaburzenie funkcji układu immunologicznego wpływa na zwiększenie podatności na 

zakażenia, przewlekły stan zapalny prowadzi do degradacji białek i sarkopenii, anoreksji, 

insulinooporności, jak  również występowanie przewlekłych schorzeń o podłożu zapalnym, w 

tym: miażdżycy i jej klinicznych manifestacji, ale także nowotworów, chorób metabolicznych 

oraz schorzeń degeneracyjnych ośrodkowego układu nerwowego [7]. 

 Pojawiające się z wiekiem zmiany potęgowane są towarzyszącą starszym osobom 

wielochorobowością oraz niewłaściwym stylem życia, brakiem aktywności fizycznej oraz  

nieprawidłowym żywieniem zarówno otyłością, jak i również niedożywieniem z deficytem 

białkowo-kalorycznym [7].  

 Deficyty białka w diecie oraz brak ruchu doprowadzają do szybszego ubytku masy 

kostnej i mięśniowej, prowadząc do sarkopenii, czy też osteoporozy [7]. 

 Współcześnie nie zostały określone swoiste biomarkery zespołu kruchości [7]. Biorąc 

pod uwagę wyżej opisany patomechanizm, frailty można stwierdzić u osób obciążonych 

zwiększonym stężeniem: 

• markerów stanu zapalnego - CRP, IL-6, TNF-alfa; 

• neopteryny - nieswoistego mediatora komórkowej odpowiedzi immunologicznej; 

•  dimeru D [7]. 

Stwierdza się także obniżone: 

•  poziomy 25OHD;  

• IGF-1; 

• hemoglobiny; 

• innych parametrów związanych z niedoborami żywieniowymi - niedobór witamin B, C, 

E, transkobalaminy oraz karotenoidów [7].  

 Należy również dodać, że żaden z wymienionych czynników nie jest specyficzny dla 

tego zespołu [7]. 

 

SKUTKI ZDROWOTNE I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z OBECNOŚCIĄ ZESPOŁU 

FRAILTY  

 

 Zespół kruchości jest stanem potencjalnie odwracalnym, jednakże bez podjęcia 

profilaktyki i leczenia ryzyko powikłań oraz progresji schorzenia jest znaczne [7].  
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   Pojawienie się frailty oraz występującej z nim zazwyczaj sarkopenii powiązanej                         

z osłabieniem mocy i siły mięśni grozi zmniejszeniem aktywności fizycznej, wydolności,                     

a także wytrzymałości, czy też upośledzeniem mobilności pacjenta [7].  

 Występujące deficyty i ograniczenia zwiększają ryzyko urazów oraz upadków,                     

a w konsekwencji doprowadzają do uwydatnienia niesprawności, czy też braku możliwości 

podejmowania codziennych zadań. Prowadzi do zmniejszenia samodzielności chorego                              

i potrzeby pomocy ze strony opiekunów [7]. 

 Frailty może przedstawiać różnorodny stopień zaawansowania, dlatego też obraz 

kliniczny deficytów oraz przebiegu schorzenia jest różny w zależności od pacjentów, 

aczkolwiek jego obecność obarczona jest znacznym ryzykiem zgonu [7]. 

 Podsumowując, zespół kruchości jest równoznaczny ze zwiększonym ryzykiem 

występowania: upadków, niepełnosprawności, hospitalizacji instytucjonalizacji oraz zgonu [7]. 

 

ROZPOZNAWANIE I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE  

 

Wyróżniamy trzy modele definiowania oraz rozpoznawania zespołu słabości: 

1. Model fizycznego zespołu kruchości odznacza się definicją fenotypową na bazie 

udokumentowanego pogorszenia sprawności fizycznej (wg Fried i wsp.) zawierającą                  

5 kryteriów fizycznego zespołu kruchości:  

• niezamierzona utrata masy ciała > 4,5 kg w ciągu roku; 

• mała aktywność fizyczna (w zakresie najniższego kwintyla [20%] wydatku 

energetycznego; w przypadku płci męskiej < 883 Kcal/tydz., w przypadku płci 

żeńskiej < 270 Kcal/tydz.;  

• spowolnienie ruchowe (w zakresie najniższego kwintyla [20%] czasu przejścia 

4,572 m; 

• obniżenie siły mięśniowej (siła uścisku ręki w zakresie najniższego kwintyla [20%]; 

za zbyt małą siłę mięśniową określa się siłę uścisku ręki < 27 kg w przypadku płci 

męskiej oraz < 15 kg w przypadku płci żeńskiej);  

• subiektywnie zgłaszane poczucie wyczerpania [7].  

 Występowanie trzech, spośród powyżej opisanych, umożliwia wytypowanie osób                         

z zespołem kruchości, jedno bądź dwa kryteria oznaczają stan zagrożenia nazywany jako pre-

frail [7].  
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2.   Zespół słabości jako akumulacja deficytów w różnorodnych strefach biorąc pod uwagę 

funkcje poznawcze, sprawność fizyczną oraz funkcjonalną, a także stan zdrowia, czy 

też nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych [7].  

    Zespół kruchości definiowany jest indeksem frailty określanym jako stosunek 

liczby deficytów występujących u ocenianej osoby do liczby wszystkich 

uwzględnianych deficytów, schorzeń, a także nieprawidłowości [7].  

 Znaczna liczba deficytów oraz nieprawidłowości odpowiada dużemu 

zaawansowaniu frailty [7]. 

3.   Zespół słabości w ujęciu wielowymiarowym biorącym pod uwagę funkcjonowanie 

fizyczne, poznawcze, społeczne, czy też nastrój [7]. 

 Mimo iż najbardziej powszechne jest pojęcie fizycznego zespołu słabości, wymienia się 

w rozwoju i progresji frailty znaczenie sprawności poznawczej, a także statusu socjalnego oraz 

zaangażowania społecznego. Dlatego też omawiany wielowymiarowy model zespołu kruchości 

poszerzono o definicje cognitive frailty i social frailty [7]. 

 Cognitive frailty wiąże się ze stanem klinicznym odznaczającym się występowaniem 

fizycznego frailty z towarzyszącym zaburzeniem funkcji poznawczych (w łagodnych 

zaburzeniach funkcji poznawczych, które jednak nie zaliczają się jeszcze do rozpoznania 

otępienia) [7].  

 Social frailty charakteryzuje ograniczenie kontaktów oraz zubożenie ról społecznych [7]. 

 W związku z różnorodnym podejściem do diagnozowania frailty, bez uwzględnienia skali 

fenotypowej, funkcjonują liczne skale umożliwiające rozpoznawanie zespołu kruchości, w tym 

między innymi: 

• Clinical Frailty Scale (CSHA) używana w Canadian Study of Health and Aging:  

➢ bardzo sprawny: aktywny, w dobrej kondycji, energiczny, regularnie uprawiający 

sport; 

➢ sprawny/zdrowy: mniej sprawny niż w grupie 1, bez aktywnej choroby;  

➢ sprawny z towarzyszącymi schorzeniami dobrze leczony (lepiej niż w poniższej 

grupie);  

➢ wyraźnie wrażliwy na dysfunkcje: występowanie objawów chorobowych;  

➢ łagodny frail - konieczna jest pomoc w czasie codziennej aktywności w zakresie 

czynności złożonych (IADL);  

➢ umiarkowany frail - niezbędna jest pomoc w zakresie złożonych oraz podstawowych 

czynności codziennych (IADL oraz ADL);  

➢ ciężki frail - uzależniony od pomocy opiekunów w czasie codziennej aktywności;  
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➢ bardzo ciężki frail - chory leżący, całkowicie uzależniony od opiekunów, zbliżający 

się do końca swego życia;  

➢ pacjent terminalny - ta kategoria tyczy się osób ze spodziewaną długością życia < 6 

miesięcy, którzy nie mają innych cech zespołu kruchości [7]. 

• Groningen Frailty Indicator - jest to kwestionariusz, który składa się z l5 pytań tyczących 

się sprawności fizycznej, funkcjonalnej, ograniczeń wzroku oraz  słuchu, a także ilości 

stosowanych leków, utraty masy ciała, jak  również deficytów pamięci, poczucia lęku, 

zaburzeń nastroju i osamotnienia [7]. 

• Tilburg Frailty Indicator - uwzględnia pytania z 3 sfer:  

➢ fizycznego frailty: dotyczące utraty masy ciała, zaburzeń wzroku oraz słuchu, zdrowia 

fizycznego, siły mięśniowej oraz poczucie zmęczenia; 

➢ tyczące się sfery psychicznej: zaburzeń pamięci, lęku, nastroju i radzenia sobie w życiu; 

➢ sfery socjalnej: ewaluuje samotne zamieszkiwanie, wsparcie socjalne oraz relacje 

społeczne [7]. 

• Edmonton Frail Scale - bazuje na ocenie funkci poznawczych, nastroju, farmakoterapii oraz 

chorobowości, a także sprawności funkcjonalnej i stanu odżywienia, czy też funkcji 

zwieraczy, czy sfery socjalnej [7]. 

 W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej do oceny skriningowej występowania 

zespołu słabości rekomenduje się krótkie testy przesiewowe. 

• Study of Osteoporotic Fracture Frailty Index stanowi test, w którym obecność 2 bądź więcej 

cech spośród wymienionych oznacza zespół słabości, natomiast l cecha wskazuje na pre-

frail  

➢ utrata masy ciała > 5% w ciagu 3 lat;  

➢ niemożność podniesienia się z krzesła 5 razy bez pomocy rąk; 

➢ brak energii ewaluowany na bazie pytania Geriatrycznej Skali Depresji „Czy Pan/Pani 

czuje się pełny/a energii?” [7]. 

• „FRAIL (fatigue, resistance, ambulation, illnesses, loss of weight) proponowana przez 

International Academy of Nutrition and Aging: 

➢  Jak dużo czasu w ciągu ostatnich 4 tygodni czuł/a się Pan/Pani zmęczony/a? 

Cały czas, większość czasu -1 pkt 

➢   Czy odczuwa Pan/Pani jakąkolwiek trudność przy przejściu 10 schodów samodzielnie, 

bez odpoczynku i bez pomocy? 

      Tak = 1 pkt 
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➢  Czy odczuwa Pan/Pani jakąkolwiek trudność przy przejściu kilkuset metrów bez 

pomocy? 

Tak = l pkt 

➢  Ile chorób z przedstawionej listy 11 chorób stwierdzono u Pana/Pani? (nadciśnienie 

tętnicze, cukrzyca, nowotwór skóry o poważnym rokowaniu, przewlekła choroba płuc, 

ostry zespół wieńcowy, przewlekła niewydolność serca, przewlekły zespół wieńcowy, 

astma, zapalna choroba stawów, udar, choroba nerek) 

5 i więcej = 1 pkt 

➢   Czy stwierdził/a Pan/Pani utratę masy ciała 5% lub więcej w ciągu ostatniego roku? 

Tak =1 pkt” [7]. 

 Interpretacja:  

- 1-2 punkty oznaczają występowanie pre-frail;  

- 3-5 punktów natomiast definują frail [7]. 

• „SHARE-FI - Frailty Instrument for Primary care of the Survey of Health, Ageing and 

Retirement in Europe:  

➢ Czy w ciągu ostatniego miesiąca miał/a Pan/Pani zbyt mało energii do podejmowania 

czynności, które chciał Pan/Pani wykonać? 

➢ Jaki ma Pan/Pani apetyt? (lub Czy w ostatnim okresie jada Pan/Pani więcej czy mniej 

niż zwykle?) 

➢ Pomiar siły uścisku ręki: pomocą dynamometru (2 po-miary dla każdej kończyny 

górnej, przyjmuje się najwyższy pomiar) 

➢ Czy z powodu problemów zdrowotnych lub ograniczeń fizycznych miał/a Pan/Pani 

jakiekolwiek trudności z podejmowaniem codziennych czynności, jak: przejście 100 

wejście na jedno półpiętro bez odpoczynku; należy wykluczyć trudności trwające 

poniżej 3 miesięcy. 

➢ Jak często podejmuje Pan/Pani aktywność wymagającą małego lub umiarkowanego 

wydatku energetycznego, jak praca w ogrodzie, mycie auta lub spacer?” [7]. 

Brytyjskie wytyczne do badań przesiewowych zespołu słabości rekomendują również: 

• pomiar szybkości chodu < 0,8 m/s; 

• czas wykonania testu „Wstań i idź” powyżej 10 s; 

• kwestionariusz PRISMA-7 (Program of Research to Integrate Services for the 

Maintenance of Autonomy) uwzględniający 7 pytań: 

➢ „Czy masz więcej niż 85 lat? 
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➢ Czy jesteś mężczyzną? 

➢ Czy masz jakieś problemy zdrowotne, które wymagają ograniczenia Twojej 

aktywności 

➢ Czy potrzebujesz kogoś, kto będzie ci regularnie pomagał? 

➢ Czy masz jakieś problemy zdrowotne, które zmuszają Cię do pozostania w domu?  

➢ Jeśli potrzebujesz pomocy, czy możesz liczyć na kogoś bliskiego? 

➢ Czy do poruszania się regularnie używasz laski, chodzika lub wózka 

inwalidzkiego? [7]. 

 Interpretacja: Trzy i więcej odpowiedzi twierdzących oznaczają duże ryzyko 

występowania frailty oraz niezbędne dokonanie bardziej szczegółowej oceny [7]. 

  

POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE I ZAPOBIEGAWCZE W ZESPOLE 

SŁABOŚCI  

  

      Zapobieganie pojawianiu się zespołu kruchości powinno zacząć się już w młodszych 

latach poprzez:  

• zdrowy styl życia, a w szczególności regularną aktywność fizyczną oraz właściwe 

odżywianie; 

• profilaktykę schorzeń;  

• wczesną diagnostykę poszczególnych jednostek chorobowych i ich leczenie;  

• diagnostykę oraz korekcję funkcji słuchu i wzroku;  

• ze względu na ryzyko działań nieporządanych, indukcji geriatrycznych zespołów 

jatrogennych, czy też interakcji między lekami - unikanie polifarmakoterapii; 

• podtrzymywanie aktywności umysłowej;  

• utrzymywanie kontaktów społecznych [7]. 

 Zespół kruchości stanowi zespół dynamiczny z ryzykiem postępu, ale także potencjalnie 

odwracalny, w szczególności w początkowym etapie mniejszego zaawansowania zmian oraz 

pojawiających się zaburzeń [7].  

 Postępowanie terapeutyczne w zespole kruchości zawiera wszystkie punkty 

profilaktyki, w szczególności uwzględnienie interwencji żywieniowej oraz rehabilitacyjnej [7]. 

            Osobom z zespołem kruchości rekomenduje się uczestniczenie w programach 

aktywności fizycznej, które składają się z:  
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• ćwiczeń wytrzymałościowych/aerobowych (np. spacer, chodzenie na bieżni, nordic 

walking, jazda na rowerze stacjonarnym, pływanie, taniec), których celem jest poprawa 

wydolności i wytrzymałości, usprawnienie metabolizmu, poprawa kondycji; 

• ćwiczeń z oporem wykonywanych 2 razy w tygodniu po 20 minut, jako zestaw 8-10 

ćwiczeń uaktywniających różne grupy mięśni; ćwiczenia należy powtarzać po 10-15 

razy (np. podnoszenie się z krzesła bez pomocy rąk, rozciąganie taśmy, w pozycji na 

plecach utrzymywanie piłki między kolanami, w pozycji na plecach unoszenie ku górze 

rąk z ciężarkami w dłoniach, trzymając łokcie na zewnątrz, ćwiczenia kończyn górnych 

i dolnych z obciążnikami - unoszenie lub ruchy zgięcia w pozycji siedzącej lub stojącej); 

• ćwiczeń równowagi wykonywanych codziennie: 5-10 minut (np. opierając się o oparcie 

krzesła, utrzymywać równowagę przez 10 s na jednej nodze, przytrzymując się oparcia 

krzesła unosić zgiętą w kolanie kończynę dolną do klatki piersiowej, stanie na palcach 

piętach, stanie i chód w pozycji tandem - w ustawieniu jednej stopy za drugą, T’ai-chi); 

• ćwiczeń rozciągających poprawiających gibkość i zakres ruchów (np. w pozycji 

siedzącej na krześle z nogami złączonymi skręt tułowia w prawo i w lewo, w pozycji 

siedzącej unoszenie kończyn górnych ku górze, w pozycji stojącej, opierając się                           

o oparcie krzesła odchylanie ku tyłowi wyprostowanej kończyny dolnej, w pozycji 

siedzącej z nogami wyprostowanymi ku przodowi)” [7]. 

 

PODSUMOWANIE 

  

Frailty stanowi wieloczynnikowy, medyczny oraz dynamiczny zespół  geriatryczny 

odznaczający się zmniejszoną rezerwą czynnościową i zwiększoną podatnością na zdarzenia 

niepożądane, czynniki stresogenne, co więcej może pojawić się zwiększona podatność na 

zranienia [11-14]. 

 Zespół kruchości jest częstym schorzeniem pacjentów w starszym wieku, co powoduje, 

że jest z nim silnie skorelowana [15,16]. 

 Etiologia zespołu słabości wciąż pozostaje niejasna [17]. Frailty wymaga wyważonego 

podejścia do badania, diagnozy oraz leczenia [18]. 

 Zachowania związane ze stylem życia, takie jak aktywność fizyczna, mogą być 

pomocne w radzeniu sobie z frailty [19]. 
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 Zespół słabości jest krytycznym problemem w obecnej praktyce chirurgicznej ze 

względu na jej związek z niepożądanymi zdarzeniami zdrowotnymi oraz złymi wynikami 

pooperacyjnymi [20]. 
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WSTĘP 

 

Posiadanie potomka jest jednym z kluczowych zadań rozwojowych okresu wczesnej 

dorosłości człowieka [1,2]. W dzisiejszych czasach coraz więcej par zmaga się z trudnościami 

związanymi z poczęciem dziecka [1]. Niepłodność jest definiowana jako niemożność zajścia 

w ciążę po 12. miesiącach regularnego współżycia seksualnego bez zabezpieczenia [1,2,3]. 

Niepłodność może być pierwotna lub wtórna. Według WHO (World Health Organization, 

Światowa Organizacja Zdrowia) niepłodność pierwotna występuje, gdy dana osoba nigdy nie 

zaszła w ciążę, a niepłodność wtórna występuje, gdy przynajmniej jedna wcześniejsza ciąża 

została osiągnięta. Problemy z płodnością dotykają milionów ludzi w wieku rozrodczym na 

całym świecie [4,5,6]. Chociaż niepłodność męska jest przyczyną ponad połowy wszystkich 

przypadków bezdzietności na świecie, niepłodność pozostaje ciężarem społecznym kobiet [5]. 

Wywiera to znaczący negatywny wpływ na życie niepłodnych par, a przede wszystkim kobiet 

[6]. Szacunki wskazują, że z zaburzeniami płodności boryka się aż 186 milionów ludzi na całym 

świecie [5]. W około 85% przypadków niepłodności możliwe jest zidentyfikowanie jej 

przyczyny [3]. Najczęstszymi jej przyczynami są: zaburzenia owulacji (około 25% diagnoz), 

niepłodność czynnika męskiego i choroba jajowodów [1,3]. Pozostałe 10-15% niepłodnych par 

ma „niepłodność niewyjaśnioną” [3,7]. 70% kobiet z brakiem owulacji ma zespół 

policystycznych jajników [3]. 

Styl życia i czynniki środowiskowe, takie jak palenie, nadmierne spożycie alkoholu 

i otyłość, mogą niekorzystnie wpływać na płodność. Ponadto narażenie na zanieczyszczenia 

środowiska i toksyny może być bezpośrednio szkodliwe dla komórek płciowych, powodując 
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ich zmniejszoną liczbę i słabą jakość, prowadząc do bezpłodności (trwała niezdolność 

do posiadania potomstwa, która nie podlega leczeniu) [3,8,9].  

Kolejnym czynnikiem, mogącym przyczyniać się do zwiększonej częstości 

występowania niepłodności, jest rosnący wiek w momencie rozrodu, ponieważ zdolność do 

zajścia w ciążę i urodzenia żywego dziecka zmniejsza się wraz z wiekiem we wszystkich 

populacjach [4].  

Powikłania poaborcyjne są również ważnym czynnikiem przyczyniającym się do 

zaburzeń płodności [4].  

U kobiet, które zaszły w ciążę lub urodziły dziecko mogą wystąpić powikłania ciążowe, 

które zwiększają ryzyko infekcji dróg rodnych skutkujących niepłodnością [4]. 

Leczenie niepłodności ewoluowało wraz z poprawą wiedzy na temat reprodukcji. Aktualne 

metody leczenia polegają na: zabiegach chirurgicznych, terapiach hormonalnych, a także 

technologiach wspomaganego rozrodu, m.in. zapłodnieniu in vitro [10]. Mimo to niepłodność 

nadal pozostaje ciągłym globalnym wyzwaniem, szczególnie dla kobiet żyjących w warunkach 

ubogich. Najnowsza literatura sugeruje trzy przyszłe kierunki badań i interwencji w kierunku 

niepłodności [5,6]. Obejmują one: zajęcie się możliwymi do uniknięcia przyczynami 

niepłodności, zapewnienie wsparcia i alternatywy dla niepłodnych, zwłaszcza w środowiskach 

ubogich oraz wsparcie LCIVF (low- cost in vitro fertilization- zapłodnienie in vitro 

o obniżonych kosztach) [5,6]. 

 

CEL PRACY 

 

Celem pracy była analiza poziomu wiedzy kobiet w wieku rozrodczym na temat czynników 

żywieniowych i pozażywieniowych wspomagających i ograniczających płodność w przebiegu 

wybranych zaburzeń wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej. 

 

MATERIAŁ I METODA BADAŃ 

 

Grupa badana 

Grupę badaną stanowiły 184 kobiety z całej Polski w przedziale wiekowym od 15. do 

49. roku życia. Badania zostały przeprowadzone na platformie internetowej w okresie  

od 25.10.2021r. do 31.10.2021r. 
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Metoda badań 

Do realizacji badań przystąpiono po otrzymaniu pisemnej zgody Komisji Bioetycznej 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (numer uchwały Komisji Bioetycznej: 

APK.002.339.2021). Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o autorski kwestionariusz 

ankiety opublikowany na platformie internetowej, zawierający 32 pytania w formie zamkniętej 

oraz półotwartej, sprawdzający wiedzę na temat czynników żywieniowych 

i pozażywieniowych wspomagających i ograniczających płodność w przebiegu wybranych 

zaburzeń wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej. 

Kwestionariusz ankiety składał się z 4 pytań dotyczących danych socjodemograficznych 

badanych, 27 pytań o wiedzę i 1 pytania dotyczącego samooceny kobiet badanych. Za każde 

pytanie o wiedzę można było otrzymać maksymalnie jeden punkt. W przypadku prawidłowej 

odpowiedzi przyznawano 1 punkt, w przypadku nieprawidłowej odpowiedzi przyznawano 

0 punktów. Liczba punktów możliwych do uzyskania w teście wiedzy wyniosła 27. Za dobrą 

wiedzę dotyczącą oceny płodności przyjęto próg 75% poprawnych odpowiedzi. Uzyskane 

zmienne opisano z wykorzystaniem mediany z rozstępem międzykwartylowym (wartości 25 

i 75 percentyla). Podano również zakres wartości. Do opisu częstości występowania cech 

wykorzystano liczebność oraz wartości odsetkowe. W analizie statystycznej do sprawdzenia 

zależności pomiędzy cechami jakościowymi wykorzystano test niezależności Chi-kwadrat. 

Normalność rozkładu weryfikowano testem Shapiro-Wilka. Nie stwierdzono normalności 

rozkładu analizowanych zmiennych ilościowych. Porównując zmienne porządkowe 

zastosowano nieparametryczny test U Manna- Whitney’a w przypadku dwóch grup oraz 

nieparametryczny test ANOVA rang Kruskala-Wallisa z testem post-hoc wielokrotnych 

porównań średnich rang dla wszystkich prób, w przypadku wielu grup. Wyznaczono także 

współczynnik korelacji porządku rang Spearmana. Wyniki istotne statystycznie przyjęto na 

poziomie p<0,05. W obliczeniach wykorzystano pakiet Statistica 13.3 firmy TIBCO 

Software Inc. 

 

WYNIKI 

 

W badaniu wzięły udział 184 kobiety w wieku rozrodczym. Najbardziej liczną grupę 

stanowiły kobiety w przedziale wiekowym 23-24 lata (27%). Najmniejszy odsetek badanych 

znajdował się w grupie wiekowej poniżej 19. roku życia i powyżej 40. roku życia. 
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Mediana wieku badanych wyniosła 24 lata (Q1=22, Q3=29). Zakres wieku badanych 

wynosił 15-49 lat. Ze względu na to, iż badany rozkład nie jest rozkładem normalnym, do opisu 

charakterystyki wieku zastosowano pozycyjne miary położenia. Charakterystykę wieku 

zbadanej grupy przedstawiono w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy pod względem wieku 

 Mediana Dolny kwartyl Górny 

kwartyl 

Minimum Maksimum 

Wiek 24 22 29 15 49 

 

 

48,9% kobiet badanych mieszkało w mieście powyżej 250 tys. mieszkańców, 14,1% 

w mieście od 50 to 250 tys. mieszkańców, 19,6% w mieście do 50 tys. mieszkańców, a 17,4% 

na wsi.  

Najbardziej liczną grupę stanowiły kobiety mieszkające w mieście powyżej 250 tys. 

mieszkańców, a najmniej liczną kobiety mieszkające w mieście od 50 do 250 tys. mieszkańców. 

Wykształcenie wyższe zadeklarowało 57,6% kobiet, średnie – 39,7%, a wykształcenie 

podstawowe lub zawodowe jedynie 2,7% ankietowanych. 

49,5% badanych stanowiły kobiety posiadające wykształcenie medyczne, natomiast 

50,5% badanych stanowiły kobiety posiadające wykształcenie niezwiązane z kierunkiem 

medycznym.  

W tabeli 2. przedstawiono medianę, dolny i górny kwartyl oraz minimum i maksimum 

uzyskane w teście wiedzy wśród osób ankietowanych. 

 

Tabela 2. Mediana, dolny i górny kwartyl oraz minimum i maksimum wartości uzyskane 

w teście wiedzy wśród osób ankietowanych 
 

Zmienna Mediana Dolny 

kwartyl 

Górny 

kwartyl 

Minimum Maksimum 

Suma punktów 19 16 22 2 27 

 

Na poziomie p= 0,9402 (R= - 0,0056) nie stwierdzono zależności istotnej statystycznie 

pomiędzy wiekiem osób badanych a sumą punktów zdobytych w teście wiedzy. 

Wykres zależności prezentuje rycina 1. 

Na poziomie p= 0,0127 stwierdzono różnice istotne statystycznie w wyniku testu 

wiedzy pomiędzy czterema grupami wyznaczonymi przez miejsce zamieszkania.  
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Rycina 1. Zależność pomiędzy wiekiem badanych a sumą punktów zdobytych w teście 

 

Analiza Post- Hoc wykazała istotne statystycznie różnice p= 0,02 jedynie pomiędzy 

grupą zamieszkałą w mieście do 50 tys. mieszkańców i grupą zamieszkałą w mieście powyżej 

250 tys. mieszkańców.  

Mediana wyników testu w grupie osób zamieszkałych w miastach do 50 tys. 

mieszkańców wyniosła Me=17 (Q1=14,5; Q3=20), natomiast w grupie osób zamieszkałych 

w miastach powyżej 250 tys. wyniosła Me=20 (Q1=17, Q3=23).   

Wyższą wiedzą wykazywała się grupa kobiet zamieszkujących miasta powyżej 250 tys. 

mieszkańców w porównaniu z kobietami zamieszkującymi miasta do 50 tys. mieszkańców.  

Poziom wiedzy w zależności od miejsca zamieszkania prezentuje rycina 2. 

Na poziomie p=0,0004 stwierdzono różnice istotne statystycznie w wyniku testu wiedzy 

pomiędzy trzema grupami wyznaczonymi przez poziom wykształcenia.  

Analiza Post- Hoc wykazała istotne statystycznie różnice pomiędzy grupami z 

wyksztalceniem podstawowym/ zawodowym i wyższym na poziomie p=0,0182 oraz pomiędzy 

grupami z wykształceniem średnim i wyższym na poziomie p=0,0038.  

Mediana wyniku testu w grupie osób z: wykształceniem podstawowym lub zawodowym 

wyniosła Me=12 (Q10=15, Q3=16), z wykształceniem średnim wyniosła Me=17 (Q1=15, 

Q3=20), natomiast w grupie osób  z wyższym wykształceniem wynik był znacząco wyższy i 
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wynosił Me=20 (Q1=17, Q3=23).  Poziom wiedzy w zależności od wykształcenia prezentuje 

rycina 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rycina 2. Suma punktów uzyskanych w teście w zależności od miejsca zamieszkania 
 
 

Na poziomie p<0,0001 stwierdzono różnice istotne statystycznie w sumie punktów 

zdobytych w teście wiedzy pomiędzy grupą osób, których wykształcenie związane jest 

z kierunkiem medycznym a grupą osób, których wykształcenie nie jest związane z kierunkiem 

medycznym.  Mediana sumy punktów zdobytych w teście w grupie osób posiadających 

wykształcenie medyczne wynosiła Me=21 (Q1=17, Q3=23).  Natomiast w grupie osób, które 

nie posiadały wykształcenia medycznego była niższa i wynosiła Me=17 (Q1=13, Q3=20). 

Różnice prezentuje rycina 4.  

Stwierdzono istotną statystycznie (p<0,0001), silną korelację dodatnią (R=0,625) 

pomiędzy samooceną kobiet na temat ich wiedzy dotyczącej zaburzeń płodności w przebiegu 

PCOS (Polycystic Ovary Syndorme, zespół policystycznych jajników), niedoczynności 

tarczycy, cukrzycy i otyłości, a sumą punktów zdobytych w teście.  

Wraz ze wzrostem samooceny kobiet na temat ich wiedzy dotyczącej zaburzeń 

płodności w przebiegu PCOS, niedoczynności tarczycy, cukrzycy i otyłości zwiększała się 

również suma punktów zdobytych w teście wiedzy.  

Wykres zależności prezentuje rycina 5. 

wieś miasto do 50 tys. miasto od 50 tys. do 250 tys. miasto powyżej 250 tys.
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Rycina 3. Suma punktów uzyskanych w teście w zależności od poziomu wykształcenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rycina 4. Suma punktów zdobytych w teście wiedzy w grupie osób posiadającej wykształcenie 

medyczne i nieposiadającej wykształcenia medycznego 
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Rycina 5. Zależność pomiędzy samooceną kobiet na temat wiedzy dotyczącej zaburzeń 

płodności w przebiegu PCOS, niedoczynności tarczycy, cukrzycy i otyłości a sumą punktów 

zdobytych w teście wiedzy 

 

 

DYSKUSJA 

 

Niepłodność kobiet jest często spowodowana zaburzeniami owulacji. Są one głównie 

związane z zespołem policystycznych jajników, który jest obecnie uważany za jedno 

z najczęstszych zaburzeń endokrynologicznych u kobiet w wieku rozrodczym. Na płodność 

kobiet związaną z owulacją wpływa wiele czynników, do których można zaliczyć: wiek, 

palenie papierosów, stres, używanie substancji psychoaktywnych oraz aktywność fizyczną. 

Ponadto w regulacji owulacji ważną rolę odgrywają czynniki dietetyczne. Do składników diety 

wpływających korzystnie na owulację należą: produkty węglowodanowe o niskim indeksie 

glikemicznym, białko roślinne, jednonienasycone i wielonienasycone kwasy tłuszczowe, kwas 

foliowy, witamina D, antyoksydanty, żelazo [11,12]. Korzystna wydaje się również dieta oparta 

na modelu diety śródziemnomorskiej. Składniki wykazujące negatywny wpływ na płodność 

kobiet, to głównie węglowodany o wysokim indeksie glikemicznym, duże ilości białka 

zwierzęcego, nasycone kwasy tłuszczowe i kwasy tłuszczowe trans, które zwykle występują              

w zachodnim modelu żywienia [11,12]. Jednak niepłodność kobiet jest związana nie tylko             

z PCOS. Na obniżenie płodności kobiet wpływają również takie schorzenia, jak: niedoczynność 
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tarczycy, cukrzyca, czy otyłość [13,14,15]. Odpowiednia dieta wydaje się mieć ogromne 

znaczenie w przebiegu zaburzeń płodności u kobiet, a zwiększająca się świadomość lekarzy 

oraz pacjentów nad leczniczymi właściwościami diety może pozytywnie wpłynąć na 

zmniejszenie częstości występowania problemów z płodnością. 

W aktualnym piśmiennictwie można znaleźć wiele badań i metaanaliz, które analizują 

wpływ poszczególnych czynników na płodność kobiet, są to między innymi: stężenie 

cholesterolu całkowitego oraz frakcji HDL i LDL we krwi, aktywność fizyczna, BMI; a także 

zawartość w diecie: tłuszczów nasyconych, błonnika, kwasu foliowego, żelaza, węglowodanów 

ogółem, czy żywności o niskim/wysokim indeksie glikemicznym [16,17,18]. 

Z dostępnych danych epidemiologicznych wynika, iż problem niepłodności dotyczy 

obecnie od 8 do 12% par w wieku rozrodczym na całym świecie [19]. W Polsce boryka się 

z nim około milion par, z czego większość nie pozostaje pod opieką specjalistycznych 

ośrodków zajmujących się kompleksową diagnostyką i leczeniem zaburzeń płodności [20]. 

Uważa się, że mężczyźni są odpowiedzialni wyłącznie za 20-30% przypadków niepłodności, 

ale przyczyniają się do 50% wszystkich przypadków. Niepłodność wtórna jest najczęstszą 

formą niepłodności kobiet na całym świecie, często spowodowaną infekcjami dróg rodnych. 

Trzy główne czynniki wpływające na zmniejszone prawdopodobieństwo zajścia w ciążę, to: 

przedłużający się czas braku poczęcia, wiek partnerki i niepłodność związana z chorobą [19]. 

Diagnostyka i leczenie niepłodności wymaga holistycznego podejścia do problemu. Ze 

względu na stres, jaki dotyka niepłodną parę w okresie oczekiwania na dziecko, należy 

rozważyć konsultację psychologiczną. Istotne jest również zalecenie zdrowego trybu życia 

obojgu partnerom, a w szczególności wyeliminowanie szkodliwych czynników 

(tj. niewłaściwej diety, używek, tytoniu i nadmiaru alkoholu) [21]. Pokazuje to, jak ważna 

obecnie jest rola dietetyków, nie tylko w edukacji pacjentek z zaburzeniami płodności, ale także 

w edukacji wszystkich kobiet w wieku rozrodczym ze względu na bardzo dużą ilość czynników 

mogących wpływać na płodność kobiet. Prowadzone w tym zakresie akcje prozdrowotne 

mogłyby poprawić ogólny stan zdrowia społeczeństwa. 

Ocena wiedzy na temat zaburzeń płodności w formie 27 pytań teoretycznych 

wykorzystanych w badaniach własnych wskazała stan wiedzy na dość dobrym poziomie. 

Mediana sumy punktów zdobytych w teście wyniosła 19, natomiast 25% badanych uzyskało 

wynik mniejszy lub równy 16. Wśród 25% osób odpowiadających najbardziej poprawnie 

znalazły się osoby, które uzyskały 22 lub więcej punktów. Samodzielna ocena poziomu wiedzy 

była wprost proporcjonalna do liczby zdobytych punktów, co oznacza, że osoby ankietowane 
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poprawnie oceniały swój poziom wiedzy dotyczący czynników żywieniowych 

i pozażywieniowych wspomagających i ograniczających płodność w przebiegu wybranych 

zaburzeń wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej. 

Można uważać, że po przekształceniu pytań na temat wiedzy o zaburzeniach płodności 

na pytania otwarte, okazałoby się, że poziom wiedzy kobiet jest znacząco niższy niż wykazały 

badania. Analiza podanych odpowiedzi w pytaniach typu zamkniętego może pomóc w 

przypomnieniu znanych już wcześniej informacji i skojarzeniu faktów lub ankietowany może 

przypadkowo wybrać prawidłową odpowiedź. Pytania typu otwartego nie posiadają żadnych 

przykładowych odpowiedzi, co zwiększa trudność rozwiązywania testu. 

 Mediana wyników uzyskanych w teście wiedzy wyniosła 19 punktów. Oznacza to, że 

poziom wiedzy badanej populacji na temat czynników żywieniowych i pozażywieniowych 

wspomagających i ograniczających płodność w przebiegu wybranych zaburzeń wydzielania 

wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej uznany został za 

niewystarczający. Wdrożenie większej liczby programów edukacyjnych zarówno wśród kobiet 

w wieku reprodukcyjnym, jak i młodych dziewcząt w okresie dojrzewania na temat odżywiania 

i wpływu stylu życia na niepłodność mogłoby pozytywnie wpłynąć na zwiększenie świadomość 

kobiet w tej dziedzinie. 

 Badanie nie wykazało zależności istotnej statystycznie pomiędzy wiekiem osób 

badanych a sumą punktów zdobytych w teście, co odbiega od wyników uzyskanych 

w badaniach Czyszewicz [22]. 

 Badanie własne wykazało również, że stopień wykształcenia oddziałuje na poziom 

wiedzy na temat sposobu żywienia i jego wpływu na płodność. Najwyższym poziomem wiedzy 

wyróżniały się kobiety zamieszkałe w miastach powyżej 250 tys. mieszkańców. Najniższe 

wyniki natomiast uzyskały kobiety zamieszkałe w miastach do 50 tys. mieszkańców. Może to 

być związane z obecnością uczelni wyższych, której najczęściej są zlokalizowane w dużych 

miastach. 

 Najwyższym poziomem wiedzy wykazywały się kobiety z wykształceniem wyższym. 

Oddziaływać na to może dłuższy proces edukacyjny badanych, w czasie którego ankietowane 

miały większą szansę na poznanie wpływu zdrowego stylu życia i prawidłowego sposobu 

żywienia na płodność.  

 Kobiety posiadające wykształcenie medyczne wykazywały istotną statystycznie wyższą 

wiedzę na temat czynników żywieniowych i pozażywieniowych wpływających na zaburzenia 

płodności w przebiegu wybranych jednostek chorobowych.  
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 Badanie własne wykazało wprost proporcjonalną zależność między samooceną kobiet 

na temat ich wiedzy dotyczącej zaburzeń płodności w przebiegu PCOS, niedoczynności 

tarczycy, cukrzycy i otyłości a sumą punktów zdobytych w teście. Oznacza to, że kobiety są 

świadome niewystarczającego poziomu wiedzy w tej dziedzinie, co jest pozytywnym 

wynikiem.  

 

WNIOSKI 

 

Badane kobiety nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat wpływu PCOS, 

niedoczynności tarczycy, cukrzycy, a także otyłości na płodność kobiet. Większość badanych 

nie potrafi dokładnie określić definicji niepłodności. Ponadto badane kobiety nie posiadają 

wystarczającej wiedzy na temat wpływu sposobu żywienia i stanu odżywienia na płodność 

kobiet. Większość kobiet jest świadoma, iż sposób żywienia i stan odżywienia wpływają na 

płodność kobiet, jednak poziom wiedzy dotyczący znaczenia wybranych składników 

pokarmowych jest zbyt niski. Badania wykazały również, że wiedza dotycząca diagnostyki 

PCOS, czy kryteriów rozpoznania cukrzycy i otyłości jest nadal niewystarczająca. Stopień, a 

także kierunek wykształcenia i miejsce zamieszkania istotnie wpływają na poziom wiedzy na 

temat sposobu żywienia i jego wpływu na płodność.  Zasadnym wydaje się prowadzić edukację 

zarówno wśród kobiet w wieku reprodukcyjnym, jak i młodych dziewcząt w okresie 

dojrzewania na temat wpływu sposobu żywienia i stylu życia na płodność 
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WPROWADZENIE  

 

Kamica żółciowa - schorzenie polegające na gromadzeniu złogów wewnątrz dróg 

żółciowych i pęcherzyka żółciowego [1].  

Kamienie zbudowane są na ogół z cholesterolu, barwników żółciowych, białek oraz 

jonów nieorganicznych (np. wapniowych). Proporcje substancji wchodzących w skład złogów 

są wielorakie, natomiast w większości są to kamienie cholesterolowo – barwnikowe (mieszane) 

[2].  

Kamica żółciowa występuje u 20% w odniesieniu do populacji polskiej. Płeć damska 

ma 4-krotnie większe ryzyko wystąpienia kamicy żółciowej, niż płeć przeciwna [1], związane 

jest to z większą ekspozycją na hormony, estrogen i progesteron. Do czynników 

predysponujących u kobiet można zaliczyć również liczbę przebytych ciąż, stosowanie 

środków antykoncepcyjnych, czy podwyższenie wskaźnika masy ciała [3].  

Wraz z wiekiem (po 60. roku życia) wzrasta ryzyko oraz częstość występowania kamicy 

żółciowej. Należy również zwrócić uwagę na opisywane  w literaturze  przypadki pojawienia 

się złogów w pęcherzyku żółciowym u płodów, można stwierdzić ich obecność u 0,5% dzieci 

już w chwili urodzenia. Wśród dzieci i młodzieży częstość występowania waha się od 0,1 do 

1,9%, natomiast u populacji pediatrycznej z rozpoznana  otyłością  ryzyko  zachorowania waha 

się od 2-6,1% [4]. Z danych literaturowych wynika, że trudno jest określić liczbę osób  

chorujących na kamicę  żółciową z powodu  przebiegu bezobjawowego [5,6,7].  

Zachorowalność  na powyższe schorzenie w krajach zindustrializowanych wynosi od 

10 do 20% populacji ogólnej [8]. Złogi bogate w cholesterol są bardziej powszechne w Europie 

i Ameryce Północnej, odpowiada za to otyłość i dieta bogata w duże zawartości rafinowanych 
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węglowodanów i tłuszczu, jednak wbrew pozorom, zbyt szybka utrata masy ciała i dieta 

niskokaloryczna również ma wpływ na ich powstanie [9]. 

W Ameryce Północnej kamica żółciowa jest schorzeniem częstym, przykładowo jej 

koszt leczenia  w USA wynosi ponad 6,5 biliona dolarów rocznie. Jest epidemią wśród Indian 

amerykańskich (60-70%), spadek zachorowań występuje u Latynosów pochodzenia 

indyjskiego, czarnoskórych Amerykanów oraz mieszkańców Azji Wschodniej i Afryki 

Subsaharyjskiej – wśród niektórych plemion, np. Masajów, nie spotyka się w ogóle. Złogi 

bogate w cholesterol (około 85%)  przeważają w krajach rozwiniętych - w pozostałych 15% 

buduje je czarny pigment. Za to w Azji Wschodniej większością są złogi w brązowym kolorze 

(kamienie bilirubiny wapnia). Spowodowane jest to licznymi infekcjami dróg  żółciowych lub 

pasożytami [10]. 

Różnice w występowaniu kamicy żółciowej uzależnione od położenia geograficznego 

mogą świadczyć o znacznym wpływie czynników genetycznych, środowiskowych oraz 

prowadzonego trybu życia i nawyków żywieniowych.  

 

ROZWINIĘCIE  

 

Z danych klinicznych wynika, że zmiany w proporcjach żółci wpływają na jej 

rozpuszczalność, może to skutkować wytrącaniem się z niej kamieni żółciowych. Składa się 

ona z wody, cholesterolu, kwasów tłuszczowych, kwasów żółciowych, bilirubiny, 

fosfolipidów, białek i związków nieorganicznych. W początkowych etapie przybierają one 

formę tzw. błotka (ang. sludge) lub mikrokryształów (ang. microliths) o wielkości poniżej 3mm 

[4,7,11].  

Istotnymi czynnikami skutkującymi nadmiernym zagęszczaniem żółci oraz biorącymi 

udział w tworzeniu się złogów są [1]: 

• zespół kamicy żółciowej związanej z małym stężeniem fosfolipidów w żółci (LPAC -  

low phospholipid-associated cholelithiasis) – skutek mutacji genu ABCB4 

• objawowa, nawracająca kamica pęcherzyka i dróg żółciowych rozwijająca się przed 40. 

r.ż. 

• zastój żółci spowodowany upośledzeniem motoryki pęcherzyki żółciowego (u chorych 

leczonych analogami somatostatyny, u osób głodzonych,  żywionych pozajelitowo,                  

u kobiet w ciąży) 

• zmniejszenie stężenia kwasów żółciowych w żółci 
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• zmniejszenie aktywności α-hydroksylazy cholesterolu, która ma za zadanie syntezę 

kwasów żółciowych 

• zwiększenie wątrobowego wydzielania i wytwarzania cholesterolu na skutek 

zwiększenia aktywności enzymu warunkującego jego syntezę (reduktazy HMG-CoA). 

• W zależności od składu kamienie żółciowe można podzielić na cholesterolowe (żółte 

lub żółtobrunatne), barwnikowe (czarne i brązowe), mieszane [1,11]. Pigmentowe 

kamienie żółciowe stale zawierają macierz glikoproteiny mucyny. Czarne kamienie 

rozwijają się w żółci przesyconej bilirubinianem wapnia, tworzą się głównie                                

w pęcherzyku żółciowym. Przesycenie występuje w chwili podwyższonego stężenia 

niesprzężonej bilirubiny lub w przypadku podwyższonego stężenia jonów wapnia                      

w żółci. Towarzyszą one głównie w chorobach przebiegających z hemolizą, w zespole 

Gilberta, nieswoistych chorobach zapalnych jelit, podczas całkowitego żywienia 

pozajelitowego. W brązowych kamieniach, które tworzą się głównie w drogach 

żółciowych, pigmentem jest palmitynian wapnia połączony z bilirubinianem wapnia 

[4,6,12]. 

Czynniki ryzyka powstania złogów w pęcherzyku żółciowym [1,11,13,14,15]: 

• szybka utrata masy ciała (>1,5kg/tydz.) w wyniku np. operacji bariatrycznej lub 

stosowania restrykcyjnej diety ubogokalorycznej (<800kcal/d), 

• otyłość – u osób z nadwagą następuje wzrost syntezy wątrobowej cholesterolu,                            

a obniżenie syntezy kwasów żółciowych, 

• czynniki genetyczne, mutacja genowe odpowiadające za nieprawidłowości, m.in.                    

w  wydzielaniu do żółci cholesterolu, 

• płeć żeńska, 

• wiek <40 lat, 

• liczne ciąże, 

• cukrzyca – nieleczona lub wieloletnie złe leczenie prowadzi do powstawania neuropatii 

cukrzycowej, powoduje ona upośledzenie kurczliwości pęcherzyka żółciowego 

• współistnienie takich chorób, jak mukowiscydoza, zespół Downa, zespół Gilberta, 

postępującej rodzinnej cholestazy wewnątrzwątrobowej (PFIC), 

• hipertriglicerydemia -  wysokie stężenie triglicerydów we krwi, 

• leki (estrogeny, doustne leki antykoncepcyjne, fibraty, ceftriakson, somatostatyna i jej 

analogi), 

• mała aktywność fizyczna, 
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• marskość wątroby, 

• czynniki jatrogenne – związane ze stosowanym wcześniej leczeniem, powodujące 

zastój żółci – protezy, szwy chirurgiczne, 

• stan po zabiegach operacyjnych – resekcja żołądka, zespół krótkiego jelita, 

• przewlekłe infekcje dróg żółciowych, 

• występowanie chorób hemolitycznych – niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, 

wrodzona sferocytoza, talasemie. 

 

OBRAZ KLINICZNY KAMICY ŻÓŁCIOWEJ 

 

 Wzrost kamieni żółciowych do momentu wystąpienia objawów jest powolny, wynosi 

on do 1-2 mm rocznie, przez okres 5 do 20 lat [12]. U części pacjentów choroba jest wykrywana 

w chwili wykonywania badań z powodu innych problemów zdrowotnych [16]. Chorzy 

wówczas nie są do końca świadomi posiadania złogów, taka sytuacja często ma miejsce                          

w przypadku posiadania dużych, pojedynczych kamieni. Jest to tzw. kamica bezobjawowa [12].  

U wielu chorych objawy mogą być bardzo zróżnicowane, nie do końca jednoznaczne, co może 

utrudniać postawienie poprawnej diagnozy. Do najczęstszych objawów kamicy żółciowej 

należą [1,12,17,18]: 

• ból brzucha w postaci kolki – umiejscowiony w nadbrzuszu środkowym, rzadziej po 

prawej stronie nadbrzusza.  Odczuwany jako nagły, napadowy, ostry, silny, 

promieniujący do prawego barku lub okolicy międzyłopatkowej. Ból występuje 

epizodycznie, najczęściej po obfitym, tłustym posiłku, czas jego trwania to zazwyczaj 

od kilkunastu minut do kilku godzin. Kolka jest objawem obkurczania się pęcherzyka 

żółciowego oraz podejmowania próby samodzielnego pozbycia się kamieni z dróg 

żółciowych przez organizm,  

• wymioty i nudności,  

• inne niecharakterystyczne – zgaga, dyskomfort w nadbrzuszu, wzdęcia brzucha. 

    Objawy mogące wskazywać na powikłania kamicy pęcherzyka żółciowego to dreszcze, 

gorączka oraz ból utrzymujący się powyżej 6. godzin. Do powikłań można zaliczyć ostre 

zapalenie pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, ostre żółciopochodne zapalenie trzustki 

[1]. 

 Do objawów przedmiotowych należy bolesność palpacyjną w okolicy podżebrowej 

prawej, pojawiająca się w czasie napadu kolki żółciowej. Może występować objaw 
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Chełmońskiego – bolesność prawego podżebrza w odpowiedzi na wstrząsanie; objaw 

Blumberga – nie występuje bolesność powłok brzusznych lub jest słabo nasilona podczas 

delikatnego i powolnego ich uciskania [19]; objaw Murphy’ego (bardziej charakterystyczny dla 

zapalenia pęcherzyka żółciowego) – występowanie bólu powodującego przerwanie wdechu 

podczas głębokiego wdechu wykonywanego przez pacjenta z ręką badającego przyłożoną pod 

prawym łukiem żebrowym [1]. Uważa się, że objaw Murphy’ego jest dodatni w przypadku 

ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego i jego kamicy, natomiast ujemny w przypadku 

zapalenia dróg żółciowych bądź ich kamicy [20]. 

 

 Rozpoznanie Kamicy Żółciowej 

Przebieg choroby u 80% chorych ma przebieg bezobjawowy, oznacza to, że jest ona 

wykrywana przypadkiem podczas diagnozy innych schorzeń. U pozostałych 20% kamica 

objawia się kolką żółciową, która nawraca co kilka dni, tygodni, miesięcy, zazwyczaj nasilenie 

pierwszego i kolejnych napadów jest podobne i występuje przy okazji zbliżonych sytuacji, tj. 

na przykład po obfitym  i tłustym posiłku [21]. 

Najczęstszą metodą diagnostyczną, wykrywającą kamicę żółciową, jest ultrasonografia 

(USG). Skuteczność diagnostyczna  sięga 95%. Badanie to uwidacznia złogi, umożliwia 

określenie rozmiarów pęcherzyka żółciowego, szerokości dróg żółciowych zarówno wewnątrz, 

– jak i zewnątrzwątrobowych, ocenę narządów sąsiednich. Zmiana pozycji pacjenta pozwala 

na ukazanie przemieszczania się złogów i pozwala na  wyeksponowanie  zmian dających cień 

akustyczny. U pacjentów, u których występują typowe objawy. 

Natomiast, jeśli badanie USG nie potwierdza obecności złogów w pęcherzyku 

żółciowym, ale występują typowe objawy ich istnienia, można wykonać EUS (endosonografię) 

lub cholangiopankreatografię rezonansu magnetycznego (MRCP) [1,20].  Odmianą dla MRCP 

może być endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW), w czasie badania można 

określić szerokość, kształt i ubytki zakontrastowania się dróg żółciowych i trzustkowych. 

Przewagą dla MRCP jest fakt, że jest badaniem bezinwazyjnym w przeciwieństwie do ECPW, 

jednocześnie przy dużych zwężeniach dróg żółciowych, gdzie przejście kontrastu byłoby 

utrudnione lub niemożliwe, MRCP doskonale obrazuje drogi powyżej zwężenia. Często MRCP 

jest alternatywą dla ECPW, gdy istnieją przeciwwskazania do jego stosowania [21]. Mniejsze 

znaczenie w diagnostyce kamicy żółciowej ma tomografia komputerowa (TK). Wskazaniem 

do jej wykonania jest podejrzenie ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego, tj. gdy napad bólu 

kolki trwa dłużej niż 5 godzin, występują gorączka oraz objaw Murphy’ego [20]. 
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W badaniach laboratoryjnych nie stwierdza się żadnych nieprawidłowości                                     

w niepowikłanej kamicy żółciowej. Niemniej jednak, przy podejrzeniu kamicy przewodowej 

lekarz zleca badanie wskaźników wątroby w surowicy oraz stężenie bilirubiny (należy zwrócić 

uwagę na frakcję bilirubiny sprzężonej). Są one czułymi wskaźnikami zastoju żółci w drogach 

żółciowych.  Przy wzroście aktywności ALT, AST i ALP  wskazane jest wykonanie MRCP lub 

EUS przed zabiegiem operacyjnym. W przypadku potwierdzenia kamicy przewodowej zaleca 

się ewakuację złogów w czasie ECPW [1]. 

 

METODY LECZENIA 

 

Zachowawcze 

Z badań klinicznych wynika, że  kamica żółciowa bezobjawowa nie jest wskazaniem 

do leczenia chirurgicznego. W tym przypadku leczenie polega na zastosowaniu diety, 

stosowaniu leków przeciwbólowych i parasympatykolitycznych (rozkurczające mięśnie 

gładkie pęcherzyka i przewodów żółciowych). Nie usuwa przyczyny choroby, lecz  przynosi 

ulgę w dolegliwościach [22]. W celu zniesienia bólu stosuje się NLPZ (niesterydowe leki 

przeciwzapalne) – metamizol, paracetamol; w przypadku silnego bólu – petydyna lub 

pentazocyna. Niewskazane jest stosowanie morfiny ze względu na jej obkurczające działanie 

zwieracza bańki wątrobowo – trzustkowej. Poszczególne leki różnią się stopniem działania 

przeciwgorączkowego, przeciwzapalnego oraz działania analgetycznego. Do najczęściej 

ordynowanych leków rozkurczowych zalicza się drotawerynę (dawka 40-80mg), hioscynę 

(dawka 20mg), hioscynę w połączeniu z paracetamolem (dawka 10mg + 500mg), hioscynę w 

połączeniu z metamizolem (10mg + 250mg), papawerynę (dawka 40-120 mg), oksyfenonium 

(dawka 5-10 mg) [23,24]. 

 

Leczenie operacyjne 

Cholecystektomia jest najskuteczniejszą metodą w leczeniu kamicy żółciowej. 

Zapobiega pojawieniu się powikłań choroby – ostrych stanów zapalnych pęcherzyka 

żółciowego, kamicy przewodowej, niedrożności samiczej jelita, ostrego zapalenia trzustki. 

Śmiertelność po cholecystektomii jest niewielka, nie przekracza 2%, większe ryzyko śmierci 

występuje u osób starszych, obarczonych chorobami przewlekłymi [2,25]. Niechirurgiczne 

metody nie zapobiegają nawrotom kamicy żółciowej, natomiast istnieje wysokie ryzyko 

ponownego krystalizowania lub produkowania złogów żółciowych [26].  
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Leczenie farmakologiczne 

Leczenie farmakologiczne nie zawsze przynosi oczekiwane efekty pomimo 

długotrwałej terapii. Polega ono na podawaniu kwasu ursodeoksycholowego (UDCA). Do 

leczenia kwalifikuje się pacjentów: nie wyrażających zgody na operację, średnia kamieni nie 

przekracza 15mm, złogi powinny być rozpuszczalne dla promieni rentgenowskich, zachowania 

jest czynność pęcherzyka żółciowego [23,24,25]. Mechanizm jego działania polega na 

zmniejszaniu wydzielania cholesterolu do żółci. Jest on podawany w jednej dawce 10mg/kg m. 

c./dobę wieczorem w trakcie posiłku. Część kwasu ursodeoksycholowego jest rozkładana                        

w jelicie pod wpływem flory bakteryjnej. Skuteczność działania kwasu należy kontrolować co 

6 miesięcy przez wykonanie USG lub rtg [26].  

Kolejną metodą wykorzystywaną przy eliminacji złogów jest rozkruszanie kamieni, 

czyli zewnątrzustrojowa litotrypsja, zabieg jest bezbolesny i bezpieczny. Polega na kruszeniu 

złogów falą uderzeniową, np. ultradźwiękami. Skuteczność metody zależy od ilości i wielkości 

kamieni (złogi o średnicy do 2cm lub 3 złogi o podobnych właściwościach) – dlatego też nie 

może być stosowana u wszystkich pacjentów [25].  

Kontrowersyjną metodą leczenia złogów w pęcherzyku żółciowym jest leczenie metodą 

naturalną, tj. leków roślinnych. Czas leczenia jest długi, a wynik leczenia niepewny. W leczeniu 

naturalnym zalecane są rośliny o właściwościach żółciopędnych i rozkurczowych, 

zastosowanie mają tutaj, m.in.  ziele drapacza, ziele dziurawca, ziele glistnika, korzeń mniszka 

lekarskiego, kwiatostanów kocanki, liść mięty pieprzowej, kłącza kurkumy, karczochy, owoc 

jałowca, sok z cytryny oraz oliwa z oliwek [26]. 

 

PODSUMOWANIE  

 

Według badań naukowych, aktywność fizyczna zapobiega tworzeniu się złogów 

żółciowych przez zmniejszenie zastoju żółci i ilości triglicerydów w osoczu oraz wzrost 

cholesterolu i lipoprotein o dużej gęstości [24]. W rzeczywistości, główne powody kamicy 

żółciowej to złożone interakcje czynników genetycznych, nadmiernego odżywiania się 

węglowodanami, niedoboru błonnika pokarmowego oraz czynników środowiskowych, takich 

jak aktywność fizyczna. Hipoteza ta jest poparta dużym wzrostem częstości występowania 

cholesterolowych złogów żółciowych u rdzennych Amerykanów, powojennych krajach 

europejskich, czy obecnych ośrodkach miejskich w Azji, gdzie wszystkie związane były z tak 

zwanym „zachodnim” jedzeniem [25]. 
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Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dieta chorego nie powinna różnić się 

znacząco od diety osoby zdrowej. W leczeniu kamicy żółciowej stosuje się dietę łatwostrawną 

z ograniczeniem tłuszczu. Dieta ta wyklucza spożywanie tłuszczów, takich jak boczek, słonina, 

smalec. Dopuszcza się stosowanie masła o obniżonej zawartości tłuszczu oraz oliwę z oliwek 

[10,25,26]. 

Dieta w bezobjawowej kamicy pęcherzyka żółciowego powinna być bogata w błonnik. 

Jego obecność wpływa na sprawne obkurczanie się pęcherzyka żółciowego, co ma wpływ na 

niezaleganie w nim żółci. Ponadto, powinno się ograniczać tłuszcze zwierzęce, wykluczyć                   

z diety warzywa i owoce wzdymające i orzechy. Ważne jest, aby posiłki spożywać regularnie, 

4-5 razy dziennie, w małych porcjach, powinny być świeżo przygotowywane, nie odgrzewane. 

Potrawy należy sporządzać metodą gotowania w wodzie, na parze, duszenia bez tłuszczu, 

pieczenia w folii [20,21,23,24]. 

W zaostrzonej kamicy pęcherzyka żółciowego należy przestrzegać ścisłej diety. Jest to 

dieta lekkostrawna z ograniczeniem tłuszczu i błonnika. Oprócz powyższych zaleceń, należy 

również: wykluczyć produkty zawierające błonnik nierozpuszczalny (otręby pszenne, grube 

kasze, pieczywo razowe); warzywa i owoce spożywać w  formie gotowanej, rozdrobnionej                    

w postaci przecierów, soków; stosować mięsa chude – drób, cielęcina; spożywać potrawy                          

i napoje ciepłe, nie pobudzają wówczas pęcherzyka żółciowego do skurczów [25]. 

Po resekcji pęcherzyka żółciowego należy zastosować dietę taką, jak w przypadku 

zaostrzenia choroby. Oznacza to, że dieta powinna być lekkostrawna, niskotłuszczowa,                          

z ograniczeniem błonnika. Czas stosowania diety powinien wynosić 3-4 miesiące w przypadku 

zabiegu metodą tradycyjną, krócej w przypadku metody laparoskopowej. Bezpośrednio po 

operacji obowiązuje jednodniowa ścisła dieta.  

Należy pamiętać, że po usunięciu pęcherzyka żółciowego, złogi mogą również się 

tworzyć w przewodach żółciowych. Dlatego też należy dostarczać produkty odpowiednio 

dobrane do wieku, masy ciała i aktywności fizycznej. Zbyt obfite posiłki, nieregularne ich 

spożywanie, zbyt duże ilości spożywanych cukrów prostych, restrykcyjne diety z nadmiernym 

ograniczeniem tłuszczów w diecie mogą sprzyjać tworzeniu się kamieni żółciowych [24,25, 

26].  
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WPROWADZENIE  

 

  Cukrzyca typu 2 jest najczęściej występującym rodzajem cukrzycy w Polsce i na świecie 

[1,2,3]. Głównymi symptomami cukrzycy typu 2 są objawy towarzyszące długo utrzymującej 

się hiperglikemii, tj. [4,5,6]:  

• wzmożone pragnienie,  

• częstsze oddawanie moczu w nocy,  

• niezaspokojony głód,  

• problemy w gojeniu się ran, 

• senność i uczucie zmęczenia.   

      Jednym z pierwszych czynników wskazujących na cukrzycę, który często wykrywany 

jest podczas badań przesiewowych jest poposiłkowe stężenie glukozy we krwi włośniczkowej 

wynoszące ≥200mg/dl [4,5,6].  

Liczba zachorowań na cukrzycę rośnie od trzech dekad. Najszybszy wzrost 

obserwowany jest w krajach o niskich i średnich dochodach. Według raportu Światowej 

Organizacji Zdrowia na temat cukrzycy opublikowanego w 2016 roku, liczba chorych  na 

świecie w 2012r. wynosiła 422 mln, a zaledwie 8,5% z nich to osoby dorosłe. Choroba ta była 

przyczyną śmierci 1,5 mln osób (43% to zgony chorych w wieku poniżej 70 lat) [5].  

Prowadzone badania wskazują, że w przeciągu najbliższych kilkudziesięciu lat liczba 

chorych przekroczy 693 mln. Szacuje się, że w populacji polskiej jest ponad 3 mln chorych na 

cukrzycę, wśród nich ok. 750 tys. to osoby nieświadome swojej choroby [6]. Związane jest to                                    

z niedostateczną wiedzą na temat cukrzycy i jej profilaktyki, niedostępnością nowoczesnych 

metod terapii w początkowym etapie choroby [4].  
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Coraz większa liczba zachorowań na cukrzycę wynika w znacznym stopniu ze wzrostu 

wśród ludzi nadwagi (64,2%), otyłości (27%) oraz baraku aktywności fizycznej (20,5%) [7,8]. 

 

CEL PRACY  

 

Celem pracy było:   

1. Określenie roli pielęgniarki  w opiece nad pacjentką ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 

2.  

2. Opracowanie indywidualnego planu opieki pielęgniarskiej nad pacjentką ze 

zdiagnozowaną cukrzycą typu 2 oraz z rozwijającym się zespołem stopy cukrzycowej. 

 

MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

 

Badaniem objęto 67-letnią pacjentkę ze zdiagnozowaną nieuregulowaną cukrzycą typu 

2 oraz rozwijającym się zespołem stopy cukrzycowej. Kobietę hospitalizowano w dniach                      

9-17.06.2021 w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Uniwersyteckiego Szpitala 

Klinicznego w Białymstoku 

 

Opis przypadku pacjentki z rozpoznaną cukrzycą typu 2 

• Wywiad środowiskowo-rodzinny - Pacjentka mieszka w bloku wraz z mężem. 

Warunki mieszkaniowe określa jako dobre. Utrzymuje kontakt z dorosłymi dziećmi. 

Kobieta posiada wykształcenie średnie, obecnie jest na emeryturze. Pacjentka na co 

dzień jest w niewielkim stopniu aktywna fizycznie. Nie spożywa alkoholu oraz nie pali 

papierosów. Swoje samopoczucie określa jako złe. Jest zaniepokojona stanem zdrowia, 

obawia się zmian w leczeniu.  

• Wywiad chorobowy - Kobieta E.Ż., lat 67 została przyjęta w trybie planowym do 

Oddziału Chorób Wewnętrznych  i Metabolicznych Uniwersyteckiego Szpitala 

Klinicznego w Białymstoku. Powodem hospitalizacji była niewyrównana cukrzyca, z 

której powodu pacjentce odroczono termin zabiegu wymiany stawu biodrowego 

lewego. Poza cukrzycą, na którą choruje od trzydziestu lat, pacjentka ma 

zdiagnozowane nadciśnienie tętnicze, chorobę wieńcową oraz POChP. Stwierdzono 

również alergie na sterydy, antybiotyki, penicyliny i ich pochodne, jodynę oraz 

truskawki. Z wywiadu wynika, że w przeszłości miała dwukrotnie wykonaną operację 
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kręgosłupa (dyskopatia), zabieg strumektomii płata prawego, resekcję woreczka 

żółciowego, wyrostka robaczkowego oraz macicy. Podczas przeprowadzania wywiadu 

oraz dokładnej obserwacji skóry pacjentki zauważono ranę na paluchu stopy lewej. 

Pacjentka twierdzi, że rana powstała kilka tygodniu wcześniej i mimo zaopatrywania 

rany, nie ma postępów  w gojeniu. 

            Pacjentka na stałe przymuje leki: Humalog, Abasaglar, Siofor 500mg 2xdz, Tritace 5mg 

2xdz, Euthyrox 50µg 1xdz, Spiriva 1xdz. 

 

W dniu prowadzonej obserwacji  

Wykonano pacjentce podstawie pomiary 

• Masa ciała 86 kg, wzrost 160 cm, BMI 33,59 kg/m2.  

• Parametry życiowe: RR 152/90 mmHg, HR 92 u/min, SpO2 97%, temperatura ciała 

36,7°C, poziom glikemii z krwi włośniczkowej 130 mg%, oddech przyspieszony (22 

oddechy/min). Występuje duszność wysiłkowa, przechodząca w spoczynkową.  

• Pacjentka skarży się na ból i zawroty głowy.  

• Dolegliwości bólowe wynikające z dysfunkcji stawu biodrowego utrudniają pacjentce 

swobodne poruszanie się.  

• Pacjentka jest świadoma, zorientowana co do miejsca i czasu. Stan higieniczny dobry. 

Kobieta także  skarżyła się na nasilenie bólu biodra.  

• W skali VAS (Visual Analogue Scale) określiła go na 8 punktów.  

• W godzinach przedpołudniowych został zmieniony opatrunek palucha lewego, na 

którym obecna jest rana przewlekła – stopa cukrzycowa.  

• Zaobserwowano obniżenie nastroju i zaniepokojenie pacjentki postępującymi 

powikłaniami cukrzycy.  

• W godzinach wieczornych pacjentka skarżyła się na problemy z zaśnięciem.
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Plan opieki pielęgniarskiej nad pacjentką z rozpoznaną cukrzycą typu 2 

Diagnoza pielęgniarska Cel Planowanie interwencji 

pielęgniarskich 

Realizowanie interwencji 

pielęgniarskich 

Ocenia podjętych 

interwencji 

1. 

Ryzyko wystąpienia 

hipoglikemii  

i hiperglikemii 

Zmniejszenie ryzyka 

wystąpienia zbyt wyso-

kiego oraz zbyt niskiego 

poziomu glikemii 

• Kontrolowanie stęże-

nia glukozy we krwi 

(wykonywanie pomia-

rów). 

• Obserwacja pacjentki 

pod kątem wystąpienia 

objawów hipoglike-

mii. 

• W przypadku wystą-

pienia hipoglikemii – 

podanie pacjentce 

słodzonego napoju, 

polecenie spożycia 

pokarmu. 

• W przypadku wystą-

pienia hiperglikemii – 

adekwatnej do pozio-

mu glukozy liczby 

jednostek insuliny. 

• Informowanie lekarza 

prowadzącego o 

niepokojących 

parametrach. 

• Wykonanie pomiarów stężenia 

glukozy we krwi: 

7:00  - 101 mg% 

10:00 – 260 mg% 

12:00 – 130 mg% 

14:00 – 165 mg% 

16:00 – 82 mg% 

18:00 – 216 mg%. 

• Zgodnie ze zleceniem lekarza 

podano insulinę Humalog: 

10:00 – 5 jednostek 

12:00 – 1 jednostka 

14:00 – 2 jednostki 

18:00 – 4 jednostki 

• O godzinie 16:00 podano 

pacjentce do wypicia słodką 

herbatę oraz pół jabłka. 

Problem wymaga 

dalszej obserwacji ze 

względu na niewy-

równany przebieg 

choroby 

2.  

Ból i zawroty głowy 

spowodowane wysokim 

ciśnieniem 

Obniżenie ciśnienia 

tętniczego krwi 
• Kontrola ciśnienia 

tętniczego krwi, 

wykonywanie 

pomiarów. 

• Trzykrotnie wykonano 

pomiary ciśnienia tętniczego: 

I – 152/90 mmHg, 92 u/min 

II – 140/82 mmHg, 85 u/min 

III – 129/75 mmHg, 79 u/min   

Wartość ciśnienia 

tętniczego krwi 

obniżono do 129/75 

mmHg 
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• Informowanie lekarza 

o wynikach po-

miarów oraz reali-

zacja zleceń lekar-

skich. 

• Zapewnienie ciszy i 

spokoju. 

• Zgodnie ze zleceniem lekar-

skim podano dożylnie Furo-

semid (dawka 20mg). 

• Zmniejszono oświetlenie oraz 

przewietrzono salę w celu za-

pewnienia warunków sprzyja-

jących wyciszeniu. 

3. 

Duszność spoczynkowa i 

wysiłkowa 

w przebiegu zdiagnozowanej 

POChP 

Poprawa jakości 

oddychania 
• Ocena stopnia nasile-

nia duszności. 

• Eliminacja czynników 

powodujących nasile-

nie duszności. 

• Pomoc w wykonywa-

niu czynności, które 

powodują nasilenie się 

objawu. 

• Edukacja pacjentki w 

zakresie ćwiczeń od-

dechowych. 

• Kontrolowanie przyj-

mowania przez pa-

cjentkę leków wziew-

nych zleconych przez 

lekarza. 

• Wykonywanie okreso-

wego pomiaru odde-

chów. 

• Ułożenie pacjentki w pozycji 

półsiedzącej ułatwiającej 

swobodne oddychanie. 

• Przewietrzenie sali w celu 

zapewnienia dostępu świeżego 

powietrza. 

• Prowadzenie gimnastyki odde-

chowej: 

- wdech nosem i wydychanie 

powietrza do woreczka 

foliowego przyłożonego do ust, 

- wdychanie powietrza nosem i 

wydychanie przez słomkę 

zanurzoną w ½ szklanki wody, 

-w pozycji siedzącej na łóżku z 

wyprostowanymi plecami i 

stopami opartymi na podłodze, 

wykonywanie wdechu nosem z 

jednoczesnym unoszeniem rąk 

ponad głowę, następnie spokojne 

wydychanie powietrza ustami i 

opuszczanie rąk. 

Poprawiono  jakość 

oddychania 
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• Pacjentka przyjęła leki wziewne 

pod kontrolą personelu 

pielęgniarskiego. 

4. 

Ryzyko zakażenia rany 

przewlekłej palucha lewego w 

wyniku postępującego zespołu 

stopy cukrzycowej 

Zmniejszenie ryzyka 

zakażenia rany 
• Zmiana opatrunków, 

z uwzględnieniem 

zasad aseptyki i 

antyseptyki. 

• Ocena 

zaawansowania stopy 

cukrzycowej. 

• Ranę oceniono wg skali PEDIS 

(perfusion, extent, depth, 

infection, sensation) na stopień 

II. 

• Opatrunek zmieniono stosując 

się do zasad aseptyki i 

antyseptyki. 

• Ranę: 

- oczyszczono roztworem 0,9% 

NaCl, 

- odkażono preparatem Octeni-

sept, 

- osuszono skórę wokół rany, 

- założono opatrunek ze srebrem 

Aquacel, 

- zabandażowano i umocowano 

plastrem. 

Zmniejszono ryzyko 

zakażenia rany 

przewlekłej 

5. 

Deficyt wiedzy pacjentki w 

zakresie zapobiegania rozwoju 

zespołu stopy cukrzycowej oraz 

pielęgnacji obecnej już rany 

przewlekłej 

Zwiększenie wiedzy 

pacjentki w zakresie 

samoopieki i pielęgnacji 

stopy cukrzycowej 

• Edukacja pacjentki i 

przedstawienie metod 

profilaktyki zespołu 

stopy cukrzycowej. 

• Edukacja pacjentki w 

zakresie pielęgnacji 

rany przewlekłej. 

• Przedstawienie metod 

profilaktyki stopy cukrzycowej: 

- konieczność zakładania 

opatrunków na każde uszko-

dzenie skóry stóp, 

- mycie stopy w odpowiedniej 
temperaturze (ok. 37°C), 

- ograniczać czas moczenia stóp, 

- dokładne osuszanie stóp, 

- unikanie chodzenia boso oraz w 

butach bez skarpet, 

Podwyższono 

poziom wiedzy  

pacjentki w zakresie 

samoopieki i samo- 

pielęgnacji 
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- noszenie skarpetek z natural-

nego materiału, nie wywie-

rających ucisku, 

- noszenie obuwia w odpowied-

nio dobranym rozmiarze, 

- stopy należy codziennie 

dokładnie oglądać, natłuszczać, 

gimnastykować 

- zapobiegać wrastaniu paznok-

ci. 

• Edukacja o pielęgnacji stopy 

cukrzycowej: 

- stopę należy myć omijając 

ranę, 

- ranę należy opłukać roztworem 

0,9% NaCl, 

- do odkażenia rany należy użyć 

delikatny antyseptyk, 

- następnie ranę należy osuszyć 

jałowym gazikiem, 

- na ranę należy założyć opatru-

nek, którego rodzaj zależny jest 

od stopnia zaawansowania rany 

(zaczerwienienie, przerwanie 

ciągłości skóry, obecność 

niewielkiej ilości wydzieliny, 

mały wysięk z rany – opatrunek 

ze srebrem; owrzodzenia suche i 

sączące się – opatrunek 

piankowy z dodatkiem warstwy 

hydrożelowej; rozległe owrzo-

dzenia – opatrunki absorpcyj-
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ne), 

- zaopatrzoną ranę należy 

zabezpieczyć bandażem. 

6. 

Trudności z zasypianiem 

spowodowane niepokojem 

związanym z postępującymi 

powikłaniami cukrzycy 

Poprawa jakości snu • Zapewnienie pacjen-

tki o możliwości 

rozmowy i wyjaśnie-

nia niepokojących 

kwestii. 

• Ułatwienie kontaktu 

z lekarzem prowa-

dzącym. 

• Informowanie i wy-

jaśnianie w sposób 

zrozumiały 

czynności 

wykonywanych przy 

pacjentce. 

• Zapewnienie warun-

ków wpływających 

na efektywność snu. 

• Edukacja na temat 

higieny snu. 

 

• Przeprowadzono z pacjentką 

rozmowę, w której wysłuchano 

jej obaw, udzielono prostych, 

wyczerpujących odpowiedzi na 

zadane pytania. 

• Udzielono informacji o celu i 

spodziewanych efektach wyko-

nywanych czynności. 

• Umożliwiono 

przeprowadzenie rozmowy z 

lekarzem prowadzącym. 

• Zapewnienie warunków zwięk-

szających efektywność i 

polepszających jakość snu: 

eliminacja hałasu dociera-

jącego do pacjentki, zamknię-

cie drzwi do sali, przewie-

trzenie pomieszczenia, wyłą-

częnie oświetlenia, zapewnie-

nie odpowiedniej temperatury 

sali. 

• Przeprowadzono rozmowę 

edukacyjną o higienie snu. 

Zalecono: 

- regularne godziny udawania 

się na spoczynek i wstawania, 

- w miarę możliwości unikanie 

drzemek, 

Poprawiono jakość 

snu pacjentki 
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- niekorzystanie z telefonu 

komórkowego, laptopa, telewi-

zora 2 godziny przed snem, 

- wykonanie przed snem 

czynności relaksacyjnych tj. 

czytanie książek. 

7. 

Dyskomfort spowodowany 

bólem okolicy biodra 

Zmniejszenie dyskom-

fortu spowodowanego 

bólem 

• Ocena stopnia nasile-

nia bólu. 

• Pomoc w przyjęciu 

przez pacjentkę po-

zycji, w której ból 

jest mniej odczuwal-

ny. 

• Prowadzenie farma-

koterapii na zlecenie 

lekarza. 

• Za pomocą skali VAS 

oceniono skalę bólu: 8:00 – 8 

pkt. (przed podaniem leków 

p/bólowych), 12:00 – 6 pkt., 

17:00 – 5 pkt. 

• Pomoc pacjentce w ułożeniu 

się w pozycji zmniejszającej 

dolegliwości bólowe – na 

prawym boku. 

• Podanie na zlecenie lekarza 

leku przeciwbólowego Ketonal 

i.m. dawka 100 mg. 

Zmniejszono dole-

gliwości bólowe 

8. 

Trudności  

w poruszaniu się wynikające  

z choroby zwyrodnieniowej 

biodra 

Ułatwienie poruszania 

się i pomoc w wykony-

waniu czynności 

samoobsługowych 

• Zapewnienie o moż-

liwości udzielenia 

pomocy w wykony-

waniu czynności ta-

kich jak toaleta ciała, 

ubieranie się. 

• Umożliwienie spot-

kania z fizjoterapeutą 
w celu przeprowa-

dzenia ćwiczeń 

usprawniających. 

• Udzielono pomocy przy 

porannej toalecie ciała. 

• Zorganizowano spotkanie z 

fizjoterapeutą, który przepro-

wadził z pacjentką ćwiczenia 

bierne. 

W niewielkim stop-

niu zmniejszono tru-

dności w porusza-

niu 
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• Udostępnienie sprzę-

tu ułatwiającego 

poruszanie się. 

9. 

Otyłość spowodowana małą 

aktywnością ruchową oraz 

niezbilansowaną dietą 

Podwyższenie poziomu 

wiedzy pacjentki w 

zakresie redukcji masy 

ciała 

• Edukacja pacjentki 

na temat zdrowot-

nych korzyści wyni-

kających ze zmniej-

szenia masy ciała. 

• Edukacja prawidło-

wego wykonywania 

pomiaru BMI. 

• Zachęcenie do co-

dziennej aktywności 

fizycznej. 

• Zachęcenie do spot-

kania z dietetykiem. 

 

• Zapoznano pacjentkę z metodą 

prawidłowego wyliczenia 

BMI, podano wzór do 

wyliczania 

𝐵𝑀𝐼 =
masa ciała (kg)

wzrost (m2)
 

• Przedstawiono sposób 

interpretacji wyników: 

- BMI<16 – wygłodzenie 

- 16<BMI<16,99 – 

wychudzenie 

- 17<BMI<18,49 – niedowaga 

- 18,5<BMI<24,99 – 

prawidłowa waga 

- 25<BMI<29,99 – nadwaga 

- 30<BMI<34,99 – otyłość I 

stopnia 

- 35<BMI<39,99 – otyłość II 

stopnia 

- 40<BMI – otyłość III stopnia 

• Zapoznanie pacjentki z 

konsekwencjami wynika-

jącymi z otyłości, chorobami i 

zagrożeniami, które są jej 

następstwem. 

Podwyższono po-

ziom wiedzy pacjen-

tki 
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PODSUMOWANIE  

 

Cukrzyca jest chorobą szczególnie wymagającą. Na jej złożone leczenie składa się 

farmakoterapia doustna, insulinoterapia, a także odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. 

Niezwykle istotnymi elementami są edukacja i samokontrola. Ważne jest edukowanie pacjentki 

i przekazywanie wiedzy w sposób zrozumiały [4,5,6].  

W proces leczenia powinno się angażować rodzinę i bliskich, ponieważ jest to cennym 

wsparciem i motywacją [7,8,9,10]. 

      Celem edukacji jest wzrost świadomości i odpowiedzialności pacjentki na temat 

choroby, leczenia i profilaktyki powikłań. Skutkować to powinno odpowiednią samokontrolą  

i samoopieką ze strony pacjentki [10]. Główne zalecenia dla diabetyków [10,11,12,13,14]: 

• prowadzenie dzienniczka kontroli stężenia glukozy we krwi i regularne wykonywanie 

pomiarów, 

• wykonywanie pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, 

• stosowanie się do zaleceń lekarskich oraz regularne wizyty kontrolne, 

• kontrolne badania wzroku w celu kontrolowania i wczesnego wykrywania uszkodzeń 

narządu wzroku, 

• kontrolowanie poziomu kreatyniny w moczu, 

• dokładne oglądanie stóp oraz pielęgnacja, 

• stosowanie zbilansowanej diety, spożywanie produktów o niskim indeksie 

glikemicznym, unikanie, węglowodanów, dbanie o właściwe nawodnienie organizmu, 

• zmianę stylu życia oraz aktywność fizyczną dostosowaną do możliwości pacjentki  

w celu zapobiegania nadwadze i otyłości, 

• regularne spożywane posiłków oraz eliminacja nawyku zajadania stresu, spożywania 

posiłków przed telewizorem.   

 

WNIOSKI  

 

W wyniku przeprowadzonych badań postawiono następujące wnioski: 

1. Rolą pielęgniarki w  opiece nad pacjentką z  rozpoznaną cukrzycę typu 2 jest wsparcie 

psychiczne, rozpoznawanie czynników ryzyka, wczesne wykrywanie i zapobieganie 

powikłaniom choroby oraz edukacja pacjentki w zakresie samoopieki i profilaktyki 

powikłań. 
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2. Opracowano indywidualny plan opieki pielęgniarskiej dla pacjentki z rozpoznaną cukrzycą 

typu 2 oraz objęto ją wszechstronną opieką. 
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WPROWADZENIE  

 

Cukrzyca (diabetes mellitus) definiowana jest jako grupa chorób metabolicznych, której 

charakterystyczną cechą jest przewlekła hiperglikemia wynikająca z zaburzeń wydzielania i/lub 

działania insuliny. Przewlekle podwyższone stężenie glukozy we krwi prowadzi do zaburzeń 

czynności narządów, tj. serce, nerki, oczy, a także nerwy obwodowe i naczynia krwionośne [1].  

Pod względem etiologicznym wyróżnia się kilka rodzajów cukrzycy [1]: 

• Cukrzyca typu 1 – określna jako autoimmunologiczna oraz idiopatyczna. Spowodowana 

jest nieodwracalnym zniszczeniem komórek trzustki odpowiedzialnych za produkcję 

insuliny (komórki β). Cukrzyca typu 1 diagnozowana jest zwykle u dzieci  

i młodzieży oraz dorosłych przed 30. rokiem życia. Istnieją sytuacje, gdy cukrzyca typu 1 

rozpoznawana jest u dorosłych w okresie produkcyjnym oraz w wieku podeszłym [2,3]. 

• Cukrzyca typu 2 – stanowi ok. 90% chorych i występuje głównie wśród ludzi starszych  

z nadwagą. Przyczynę stanowią zaburzenia wydzielania insuliny oraz insulinooporność. Za 

jej rozwój odpowiadają uwarunkowania genetyczne oraz czynniki środowiskowe. Ważnym 

aspektem diabetogennym jest zbyt duża ilość tkanki tłuszczowej trzewnej, również u osób, 

które nie mają zdiagnozowanej otyłości w oparciu o BMI. Lipotoksyczność spowodowana 

uwalnianiem przez trzewną tkankę tłuszczową nadmiaru wolnych kwasów tłuszczowych 

skutkuje zmniejszeniem metabolizmu glukozy, natomiast  w wątrobie zwiększa się 

glukoneogeneza. Wymusza to na trzustce zwiększone wydzielanie insuliny.  Początkowo 

komórki β produkują odpowiednią ilość insuliny, jednak wraz z rozwojem choroby staje się 

ona niewystarczająca, a w konsekwencji jej wydzielanie ustaje [2,3,4]. 

• Hybrydowe postacie cukrzycy – wyróżnia się dwa rodzaje hybrydowe: cukrzycę 

autoimmunologiczną dorosłych (LADA) oraz cukrzycę typu 2 z predyspozycjami do 
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występowania ketozy. Objawy cukrzycy typu LADA ujawniają się zwykle w 4.-5. dekadzie 

życia i wtedy konieczne stosowanie jest insuliny. Natomiast cukrzyca typu 2 ze 

skłonnościami do kwasicy ketonowej ujawnia się podobnie do cukrzycy typu 1 [2]. 

• Cukrzyca o znanej etiologii – spowodowana wadami genetycznymi (np. cukrzyca 

MODY), niepoprawnym działaniem insuliny (choroby związane z zaburzeniami 

zewnątrzwydzielniczymi trzustki), przyjmowanymi lekami (glikokortykosteroidy), 

infekcje (np. różyczka wrodzona), procesami immunologicznymi, zespołami genetycznymi 

[1,2]. 

• Cukrzyca niesklasyfikowana – sformułowanie określające cukrzycę w sytuacji, gdy nie 

postawiono jednoznacznej diagnozy. 

• Cukrzyca ciążowa – cukrzyca ujawniająca się po raz pierwszy w okresie ciąży. 

Spowodowana jest wzrostem poziomu hormonów antagonizujących insulinę [2]. 

 

OBJAWY CUKRZYCY TYPU 2 

 

     Cukrzyca jest chorobą, która rozwija się przez dłuższy okres. Jej rozwój i czas 

wystąpienia objawów jest zależny od tempa niszczenia komórek β. Do pierwszych symptomów 

można zaliczyć stany przedcukrzycowe, które mogą trwać kilka lat, jednocześnie nie dając 

żadnych sygnałów [2,4-8]. Pojawiające się objawy nie są jednoznaczne i mogą występować 

również w innych chorobach. Jednakże istnieje grupa symptomów uznawanych za główne  

i najczęściej występujące [9]. Są to objawy towarzyszące długotrwałej hiperglikemii 

(podwyższonemu stężeniu glukozy we krwi): 

• polidypsja (wzmożone pragnienie), w wyniku której chorzy przyjmują od kilku do 

kilkunastu litrów płynów, jednakże objaw ten jest zwykle bagatelizowany; 

• poliuria – zwiększone oddawanie moczu, szczególnie w nocy, często prowadzące do 

odwodnienia; 

• uczucie suchości w ustach, spowodowane odwodnieniem; 

• niezaspokojone uczucie głodu (polifagia), któremu towarzyszy utrata masy ciała; 

• ciągłe uczucie zmęczenia, które dodatkowo nasila się po spożyciu głównych posiłków; 

• uczucie senności, braku energii, zaburzenia koncentracji; 

• zajady powstające w kącikach ust; 

• częste infekcje, szczególnie miejsc intymnych u kobiet, zakażenia ropne, infekcje dróg 

moczowych; 
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• zaburzenia potencji u mężczyzn; 

• trudność w gojeniu się powstałych ran; 

• uczucie swędzenia skóry, szczególnie miejsc intymnych; 

• zaburzenia widzenia (nieostry obraz, widzenie podwójne); 

• nasilające się nocą parestezje (drętwienia lub mrowienia kończyn), bóle podudzi  

i stóp – przyczyną jest uogólnione uszkodzenie neuronu obwodowego. 

    Powyższe objawy wynikające głównie z hiperglikemii często są niezbyt nasilone, 

ignorowane i tłumaczone zmianami pogodowymi lub zmęczeniem [1,2,9,10,11]. 

 

ROZWINIĘCIE  

 

Cukrzyca w większości sytuacji rozpoznawana jest przypadkowo lub w czasie 

wykonywanych badań przesiewowych. Zasady jej rozpoznawania od wielu lat niezmiennie 

opierają się na badaniach glikemii na czczo, glikemii przygodnej oraz doustnym teście 

tolerancji glukozy [6,12]. 

Pomiar glikemii na czczo jest najszybszym sposobem umożliwiającym rozpoznanie 

cukrzycy. Należy wykonać go każdej osobie, u której występują wcześniej wymienione 

objawy. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne w 2016 roku zarekomendowało, aby stężenie 

glukozy we krwi oznaczać co najmniej raz w roku osobom, które znajdują się w grupie ryzyka. 

Dotyczy to osób [9]: 

• których BMI ≥ 25kg/m2 lub których obwód w talii wynosi powyżej 80cm  

w przypadku kobiet, natomiast u mężczyzn powyżej 94cm oraz osoby;  

• które w rodzinie mają diabetyków; 

• nieaktywnych fizycznie; 

• z cukrzycą przebytą w czasie ciąży; 

• kobiet, których dziecko w chwili porodu ważyło ponad 4kg; 

• kobiet chorujących na zespół policystycznych jajników; 

• ze zdiagnozowanym nadciśnieniem tętniczym; 

• z wysokim stężeniem cholesterolu, trójglicerydów; 

• ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. 

Cukrzycę podejrzewa się w sytuacji, gdy poziom glikemii na czczo wynosi ponad 100mg/dl. 

W celu potwierdzenia diagnozy wykonuje się ponownie pomiar stężenia glukozy we krwi na 

czczo lub doustny test tolerancji glukozy [9]. 
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Pomiar glikemii przygodnej – w sytuacji, gdy jego wynik wynosi ≥200 mg/dl  

i towarzyszą mu objawy hiperglikemii, jest to jednoznacznie wskazanie na cukrzycę. Zdarza 

się jednak, że chorzy przy tak wysokim stężeniu glukozy we krwi nie mają objawów 

hiperglikemii – wtedy jest to znaczący sygnał do podjęcia dodatkowej diagnostyki [3,12]. 

 OGTT - doustny test tolerancji glukozy wykonywany jest rano, co najmniej po  

8 godzinach od ostatniego posiłku. Przed wykonaniem testu pacjent nie stosuje specjalnej diety, 

spożywa zrównoważone posiłki. Jeśli pacjent jest w stanie przedcukrzycowym  

i przyjmuje z tego powodu metforminę, powinien odstawić ją minimum tydzień przed 

badaniem. Na początku wykonywany  się pomiar glikemii na czczo. Następnie pacjentowi 

należy podać  specjalnie przygotowany roztwór (75g glukozy w 250-300ml wody), który 

pacjent powinien   wypić w ciągu 5 minut. Po wypiciu roztworu pacjent powinien pozostać w 

jednym miejscu, aż do momentu pobrania krwi po 120 minutach [13,14]. Wyniki OGTT 

interpretowane są w następujący sposób: 

• stężenie glukozy ≥200mg/dl – rozpoznanie cukrzycy; 

• stężenie glukozy w przedziale 140-200mg/dl – zaburzona tolerancja; 

• stężenie glukozy na poziomie 100-125mg/dl – nieprawidłowe stężenie na czczo [3]. 

 

FARMAKOTERAPIA CUKRZYCY TYPU 2 

 

Istnieje wiele metod farmakoterapii cukrzycy typu 2. Jest to dziedzina, która od 

momentu wprowadzenia do leczenia insuliny stale się rozwija. Obecnie znane metody leczenia 

pozwalają na kontrolę choroby, a także na zapobieganie dalszego jej postępu [15]. Priorytetem 

jest zapobieganie powikłaniom choroby [1]. Leczenie rozpoczyna się od ustalenia głównych 

celów, tj. wyrównanie gospodarki węglowodanowej, lipidowej oraz ciśnienia tętniczego [13].  

Insulina 

Celem terapii cukrzycy typu 2 z zastosowaniem insuliny jest kontrola stężenia glukozy we 

krwi oraz osiągnięcie równowagi metabolicznej, która umożliwi optymalne przemiany 

gospodarki węglowodanowo-tłuszczowo-białkowej. Insulinoterapię należy rozpocząć  

w przypadku: 

• cukrzycy zdiagnozowanej w niedalekiej przeszłości, gdy stężenie glukozy we krwi 

utrzymuje się powyżej 300mg/dl oraz stwierdza się obecność symptomów 

hiperglikemii; 

• braku efektów terapii lekami doustnymi; 
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• przeciwwskazań do wprowadzenia leków nieinsulinowych [2,16].  

     W insulinoterapii zastosowania znajdują insuliny wieprzowe i ludzkie charakteryzujące 

się innym czasem działania. Wśród insulin działających szybko znajdują się insuliny ludzkie , 

tj. insulina glulizynowa, lispro, aspart (działają do 3. godzin). Krótkim działaniem (od 15.-30. 

min. do 6.-8. h) charakteryzuje się insulina semilente oraz krystaliczna. Wyróżnia się również 

insulinę izofanową oraz lente, które działają do 24. godz. Najdłużej (powyżej 24h) działają 

insuliny determir, glargina oraz ultralente. Popularne są mieszanki insulin w postaci fiolek lub 

penów (specjalne wkłady do wstrzykiwań).  

Insulinoterapia może być prowadzona w formie monoterapii. Powszechne jest również łączenie 

insuliny z lekami przeciwcukrzycowymi [17]. 

Terapia z zastosowaniem mieszanek insulinowych to podstawowy sposób terapii 

insuliną w typie 2 cukrzycy. W ciągu doby wykonywane są zazwyczaj dwa wstrzyknięcia. 

Sposób ten jest wygodny w terapii chorych niepełnosprawnych oraz w podeszłym wieku [2]. 

Metoda baza-plus – forma insulinoterapii pośredniej, praktyczna w zmianie prostej 

insulinoterapii na intensywną (baza-bolus). Do jednego wstrzyknięcia insuliny bazowej 

sukcesywnie wdraża się wstrzyknięcia insuliny o krótkim lub szybkim czasie działania przed 

spożyciem posiłku [2]. 

Metoda baza-bolus – jest to metoda określana jako intensywna, która odwzorowuje 

naturalne wydzielanie insuliny w komórkach trzustki i stosowana jest głównie w cukrzycy typu 

1 lecz sprawdza się również w typie 2, gdy niezbędna jest pełna insulinoterapia. Sprowadza się 

ona do dwóch elementów: bazy, która pełni rolę odpowiednika podstawowej sekrecji hormonu 

oraz bolusa – odpowiadającego za wzrost wydzielania inuliny w czasie posiłku  [2,18]. 

Insulinoterapia konwencjonalna – insulina podawana jest podskórnie dwukrotnie w 

ciągu doby (rano przed śniadaniem oraz wieczorem przed kolacją). Metoda ta jest ostatnim 

etapem modelu terapii farmakologicznej. 

Czynnościowa intensywna insulinoterapia – polega na czterokrotnym podaniu 

insuliny  w ciągu doby. Jest to ostatni etap terapii według algorytmu stosowanego w terapii 

cukrzycy typu 2 [16,17]. 

Insulinoterapia dożylna – forma terapii stosowana głównie w oddziałach szpitalnych  

u pacjentów w ciężkim stanie, gdy działanie insuliny podanej podskórnie nie dałoby 

oczekiwanego efektu [16]. 

Pompa insulinowa – w ciągłym wlewie podskórnym podawany jest analog insuliny  

o szybkim działaniu oraz wstrzyknięcia przed posiłkami. Pompy insulinowe zastosowanie 
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znajdują, m.in. w chwiejnej cukrzycy, leczeniu stopy cukrzycowej, trudnościach  

w wyrównaniu cukrzycy przy użyciu częstych wstrzyknięć, niesystematycznych posiłkach, 

nawracających hipoglikemiach [2]. 

 

POWIKŁANIA CUKRZYCY TYPU 2   

 

Cukrzycy nie można w pełni wyleczyć. Z tego powodu ważna jest edukacja pacjentów 

z tą jednostką chorobową. Świadomość na temat choroby, umiejętność samokontroli i 

samoopieki oraz zachowania profilaktyczne pozwalają zapobiegać powikłaniom, które niesie 

za sobą nieleczona lub źle prowadzona cukrzyca [19]. Początkowo cukrzyca nie daje bolesnych 

objawów, jednak wraz z upływem czasu i jej rozwojem mogą pojawić się powikłania – dotkliwe 

i bolesne [10]. Powikłania negatywnie wpływają na jakość życia chorego, szczególnie na jego 

stan psychiczny oraz fizyczny [30]. Wyróżnia się powikłania występujące nagle oraz 

przewlekłe [10]. 

 

Powikłania ostre  

     Powikłania nagłe (inaczej ostre) stanowią bezpośrednie zagrożenie życia. Pojawiają się 

nagle, gdyż rozwijają się w krótkim czasie [10]. 

• Hipoglikemia – nagłe obniżenie stężenie glukozy <50mg/dl. Do objawów 

niedocukrzenia zalicza się: uczucie kołatania serca, lęk, niepokój, chory odczuwa silny 

głód i zaczyna się pocić. W sytuacji, gdy poziom glikemii  we krwi obniży się poniżej 

35mg/dl może dojść do utraty świadomości, a w jej konsekwencji do śpiączki 

cukrzycowej hipoglikemicznej. Przyczyną hipoglikemii są głównie nieodpowiednie 

dawki leków o działaniu hipoglikemizującym i insuliny, a także wysiłek fizyczny 

niepoprzedzony posiłkiem oraz alkohol [3]. 

• Kwasica i śpiączka ketonowa – występuje, gdy w organizmie przez dłuższy czas brakuje 

insuliny, a przez to we krwi utrzymuje się wysoki poziom glukozy. Dochodzi do liolizy, 

która skutkuje zaburzeniami metabolicznymi. Charakterystyczna dla kwasicy 

ketonowej jest obecność w moczu i surowicy ciał ketonowych. Pacjent odczuwa 

nudności, senność, nie ma apetytu. Zauważalny jest oddech Kussmaula,  

a zapach powietrza wydychanego przez pacjenta  przypomina woń sfermentowanych 

jabłek. Rozwijająca się kwasica ketonowa prowadzi do śpiączki ketonowej i wymaga 

leczenia w szpitalu [2,3]. 
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Powikłania przewlekłe 

Niewyrównana cukrzyca prowadzi do wystąpienia przewlekłych powikłań. Często 

dochodzi do sytuacji, że choroba ta nie daje wyraźnych objawów i diagnozowana jest dopiero, 

gdy pojawią się powikłania [10]. Powikłania   przewlekłe są największą trudnością                                     

i wyzwaniem w leczeniu. Mogą dotyczyć dużych (makro-) oraz małych naczyń krwionośnych 

(mikroangiopatie) [20]. 

Makroangiopatie dotyczą zarówno chorych na cukrzycę, jak i osób bez tego schorzenia, 

lecz u diabetyków choroby towarzyszące są nasilone w większym stopniu [21]. Należą do nich, 

m.in.: udar mózgu, zawał oraz choroba niedokrwienna serca. Z uwagi na to istotna jest kontrola 

ciśnienia tętniczego oraz profilu lipidowego diabetyków. 

Mikroangiopatie związane są z zaburzeniami w naczyniach włosowatych. Są to powikłania 

oczne, nerkowe oraz nerwowe [10]. 

• Retinopatia jest powikłaniem ocznym, w którym dochodzi do uszkodzenia siatkówki 

oka. Uszkodzenie naczyń skutkuje przenikaniem płynu oraz składników krwi, 

doprowadzając do wysięków, małych krwotoków oraz obrzęku siatkówki. Nieleczona 

retinopatia prowadzi do utraty wzroku [22]. 

• Nefropatia – zaburzenia kłębuszków nerkowych objawiające się obecnością białka  

w moczu, w sytuacji gdy brak jest objawów zakażenia. Rozwijająca się nefropatia 

skutkuje niewydolnością nerek [1,10]. 

• Neuropatią określa się nieprawidłowości w nerwach obwodowych [1]. Objawia się 

problemami w zakresie czucia głębokiego oraz powierzchownego, bólem, parestezją  

i nadwrażliwością w kończynach dolnych. Występują również objawy, takie jak zespół 

niespokojnych nóg, uczucie zimna w nogach, bóle po dotknięciu oraz przykurcze. 

Początkowo problem obejmuje kończyny dolne, lecz z czasem również górne [15,16]. 

Pogłębiająca się neuropatia zwiększa ryzyko zespołu stopy cukrzycowej, czyli 

złożonego uszkodzenia tkanek i kości stopy ze współistniejącymi defektami 

neurologicznymi i zaburzeniami tętnic obwodowych stóp [2]. 

 

PODSUMOWANIE  

 

     Dieta w cukrzycy typu 2 ma znaczenie większe niż w typie 1 [6]. Oparta jest na ogólnie 

znanych podstawach zdrowego żywienia, jednak istotne jest stosowanie się do dodatkowych 

wytycznych przeznaczonych dla tej jednostki chorobowej [23]. Zadaniem diety stosowanej  
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w cukrzycy jest utrzymanie odpowiedniego stężenia glukozy i lipidów we krwi, właściwego 

ciśnienia tętniczego oraz odpowiedniej masy ciała. Osiągnięcie powyższych celów wpływa 

pozytywnie na zmniejszenie ryzyka powikłań cukrzycy [24]. Odżywianie pacjenta 

diabetologicznego zależy od jego wieku, wagi oraz wysiłku fizycznego, jaki wykonuje. Na 

podstawie tych danych określana jest kaloryczność diety, którą powinien stosować [23]. 

Diabetycy powinni spożywać regularnie od 3. do 5. posiłków dziennie [25].  

• Należy przywiązywać szczególną uwagę do kontroli spożywanych węglowodanów. 

Spożywane produkty węglowodanowe powinny posiadać niski indeks glikemiczny 

(<50). Należy unikać cukrów prostych oraz powinni unikać produktów, które je 

zawierają (np. miód, cukier, lody, słodkie napoje, produkty z białej mąki). Nie powinno 

stosować się fruktozy, która podwyższa poziom trójglicerydów we krwi. Możliwe jest 

używanie słodzików. Do diety można włączyć węglowodany złożone, które znajdują 

się, m.in. w różnego rodzaju kaszach, produktach wieloziarnistych, płatkach owsianych, 

ryżu oraz chlebie żytnim przygotowywanym na zakwasie. Istotne jest spożywane 

produktów zawierających błonnik, zalecane jest dostarczanie 25-40g/dziennie [10,23]. 

• Najbardziej kaloryczny w diecie jest tłuszcz, którego spożycie również powinno być 

ograniczone. Zaleca się ograniczenie przyjmowania nasyconych kwasów tłuszczowych 

(m.in.: masła, smalcu, oleju palmowego i kokosowego, tłustych mięs  

i ich produktów, tłustych wyrobów mlecznych). Ograniczyć należ również tłuszcze 

roślinne (częściowo utwardzone), ciasta, czekolady, batony, krakersy, chipsy, fast 

foody, sosy i zupy w formie proszków – zawierają one tłuszcze trans, które poprzez 

zmniejszenie poziomu HDL, podwyższają poziom LDL we krwi. Zalecane jest 

włączenie do diety oliwy z oliwek oraz oleju rzepakowego – przedstawicieli 

jednonienosyconych kwasów tłuszczowych. Ważne jest, aby w posiłkach uwzględnić 

wielonienasycone kwasy tłuszczowe (omega-3), których źródłem są ryby morskie, 

orzechy włoskie, olej lniany i rzepakowy [10,23]. 

• Zaleca się, aby w diecie uwzględniać zarówno białko roślinne, jak i zwierzęce, które 

powinny być dostarczane w takich samych ilościach. Spożywać należy mięso chude 

(drobiowe, wołowe), jaja, chude mleko i jego przetwory, ryby, orzechy, produkty 

zbożowe, nasiona, rośliny strączkowe [10,23]. 

• Ważne jest ograniczenie soli do jednej łyżeczki dziennie. W przypadku chorych ze 

współistniejącym nadciśnieniem oraz nefropatią spożycie soli należy ograniczyć  

w większym stopniu. Diabetycy powinni zrezygnować również z owoców, takich jak 
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winogrona, banany, buraki oraz produktów powstających na bazie mąki pszennej 

(oczyszczonej). Powinni unikać również alkoholu, ponieważ ma on działanie 

hipoglikemizujące, a w sytuacjach, gdy go spożywają powinni pamiętać o przekąskach. 

Przy różnorodnej i zbilansowanej diecie nie jest wymagana suplementacja witaminami 

[23,24,25]. 

 

WYSIŁEK FIZYCZNY W CUKRZYCY TYPU 2 

 

Aktywność fizyczna jest ważnym elementem terapii cukrzycy, wpływającym korzystnie 

na stan psychiczny chorego, zmniejszenie masy ciała, umożliwia spalanie tkanki tłuszczowej 

oraz wpływa na zmniejszenie stężenia trójglicerydów we krwi. Regularny wysiłek fizyczny 

zwiększa insulinowrażliwość oraz pozwala na lepszą kontrolę poziomu glikemii [26]. 

Pozytywne skutki zauważalne są również w układzie krążenia – ciśnienie tętnicze ulega 

obniżeniu. Forma aktywności powinna być przystosowana do wieku, preferencji oraz 

możliwości chorego. Wśród zalecanych ćwiczeń wymienia się spacery, gimnastykę, jazdę 

rowerem oraz pływanie. Chorzy bez przeciwwskazań zdrowotnych mogą wybrać inne 

odpowiadające ich preferencjom formy aktywności [26]. Osoby z cukrzycą typu 2 powinny 

ćwiczyć co drugi-trzeci dzień. Ćwiczenia powinny rozpoczynać się kilkuminutową 

rozgrzewką, a kończyć ćwiczeniami uspokajającymi. Niezmierne ważne jest, aby przed 

nieplanowanym wysiłkiem dostarczyć organizmowi cukry proste, a po wysiłku dobrać 

odpowiednią dawkę insuliny. Wstrzyknięcia insuliny należy wykonywać w te kończyny, które 

nie będą obciążone podczas wysiłku [26]. 
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WPROWADZENIE  

 

W Polsce choroby gruczołu tarczowego występują w różnych grupach wiekowych, 

jednak najwięcej zachorowań jest  w przedziale wiekowym 50-59 lat [l]. Problem ten jest często 

bagatelizowany przez pacjentów, mimo że zauważają u siebie charakterystyczne objawy. Dużo 

ludzi żyje bez świadomości negatywnych skutków schorzenia [1]. 

Na podstawie badań epidemiologicznych można stwierdzić, że choroby tarczycy 

występują zdecydowanie częściej u kobiet, niż u mężczyzn. Może to być spowodowane 

podatnością kobiet na choroby uwarunkowane autoimmunologicznie oraz działaniem ich 

układu hormonalnego [2]. 

Z danych uzyskanych z  Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) w 2019 

roku aż około 6 mln osób w wieku 70-79 i 11,5 w wieku 50-59 miało choroby tarczycy.                          

W porównaniu z 2014 rokiem choroby gruczołu tarczowego  u osób dorosłych wzrosły o 2,3 

punkty procentowe, co wskazuje na wzrost liczby zachorowań [3]. 

Jedną z najczęściej występujących chorób gruczołu tarczycowego jest niedoczynność 

tarczycy. Dotyczy ona około 1-6% populacji i występuje 4-5 razy częściej u kobiet, niż                        

u mężczyzn [4]. 

U 2-4% kobiet niedoczynność tarczycy występuje w wieku rozrodczym [2]. 

Średnia roczna zachorowalność na chorobę Hashimoto u kobiet wynosi 3,5 na 1000 

osób, zaś u mężczyzn 0,8 na 1000 osób [5]. 

Natomiast nadczynność tarczycy występuje z częstością 1,2% w populacji. Z czego na 

postać jawną choruje 0,5%, a na subkliniczną 0,7% populacji [6]. 

https://bydgoszcz.stat.gov.pl/aktualnosci/europejskie-ankietowe-badanie-zdrowia-ehis,339,1.html
https://bydgoszcz.stat.gov.pl/aktualnosci/europejskie-ankietowe-badanie-zdrowia-ehis,339,1.html
https://bydgoszcz.stat.gov.pl/aktualnosci/europejskie-ankietowe-badanie-zdrowia-ehis,339,1.html
https://bydgoszcz.stat.gov.pl/aktualnosci/europejskie-ankietowe-badanie-zdrowia-ehis,339,1.html
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Choroba Gravesa-Basedowa częściej rozwija się u kobiet w stosunku 5:1 do 10:1. 

Choroba występuje w każdym wieku, jednak szczyt zachorowań przypada między 40. a 60. 

rokiem życia.[7]. 

 

ETIOLOGIA CHORÓB TARCZYCY 

 

Tarczyca pełni bardzo ważną rolę w organizmie człowieka i wpływa na odpowiednie 

funkcjonowanie wielu układów. Przyczyny jej zaburzeń są różne i mogą obejmować, np. 

niedobór jodu w diecie, czy uszkodzenie przysadki [8]. 

Nadczynność tarczycy (hipertyreoza). Spowodowana jest wzmożoną produkcją                          

i uwalnianiem hormonów tarczycy (HT), które przekracza zapotrzebowanie tkanek i prowadzi 

do spotęgowania stężenia wolnej tyroksyny (FT4) lub wolnej trijodotyroniny (FT3). Hormony 

te krążąc we krwi silnie stymulują receptory, wskutek czego dochodzi do tyreotoksykozy [9]. 

Za mała ilość TSH sygnalizuje pierwotny powód nadczynności tarczycy, natomiast ilość ponad 

normę na wtórną. Czasami przyczyną może być również jednostkowy gruczolak toksyczny, 

który nie jest uwarunkowany korygującemu wpływowi hormonu tyreotropowego przysadki. 

Do najczęstszych przyczyn nadczynności tarczycy w Polsce można zaliczyć wole guzkowe, 

chorobę Gravesa-Basedowa oraz pojedynczy guzek autonomiczny tarczycy [9,10,11,12,13] . 

     Choroba Gravesa-Basedowa o podłożu autoimmunologicznym jest przyczyną 

nadczynności tarczycy. Charakteryzuje się wolem ze szmerem naczyniowym oraz symptomami 

pozatarczycowymi [10,14]: 

• orbitopatią (wysunięcie gałki ocznej poza brzegi kostne oczodołu, zapalenie tkanek 

miękkich, zaburzenia ruchomości  gałek i neuropatia nerwu wzrokowego), 

• akropachią (pałeczkowatość palców), 

• dermopatią (obrzęk i zmiany guzkowe skóry podudzi). 

        Kolejną chorobą tarczycy jest wole. Podzielić je można w zależności od budowy, 

wpływu na czynności tarczycy lub częstości występowania. Ze względu na budowę można 

wyróżnić miąższowe, w których powiększona jest tarczyca bez zmian ogniskowych lub 

guzkowe z obecnością guzków. Wole toksyczne ma wpływ na pracę tarczycy, zaś wole 

nietoksyczne nie ingerujew pracę tego gruczołu. Dzielimy je również w zależności od częstości 

występowania, czyli na sporadyczne i endemiczne [5]. 

Na podstawie literatury wole możemy podzielić na [9,10,11,15]: 
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• wola miąższowe obojętne powstają zazwyczaj z rozrostu, ze zwłóknienia lub zmian 

zwyrodnieniowych, nie zaburzają pracy tarczycy, przeważają w nich ogniskowe 

anomalie budowy gruczołu. Wola te mogą wynikać z: niedoboru jodu w pożywieniu, 

wcześniejszego zapalenia tarczycy, predyspozycji genetycznych, ekspozycji na 

promieniowanie jonizujące, oddziaływania środków wielotwórczych, czy leków, które 

powodują zmniejszenie produkowania i wyzwalania hormonów z tarczycy. 

• wole guzkowe nadczynne, spowodowane rozrostem komórek nabłonka pęcherzy-

kowego. Nabłonek autonomicznie wydziela hormony, co powoduje nadczynność 

tarczycy. 

• wole guzkowe nietoksyczne to guzkowa choroba tarczycy, w której występują 

ogniskowe zaburzenia w budowie tego gruczołu. Wole te, tak jak wole miąższowe, 

obojętne powstaje w następstwie rozrostu, zmian zwyrodnieniowych lub zwłóknień. 

Choroba obejmuje pojedynczy guzek tarczycy, jak i wole wieloguzkowe. 

Z kolei niedoczynność tarczycy to stan charakteryzujący się niewłaściwym 

wytwarzaniem tyroksyny (T4). Może powstać w wyniku ograniczonej czułości tkanek na 

hormony tarczycy, deficytu tyreoliberyny (TRH) wskutek uszkodzenia podwzgórza lub 

deficytu tyreotropiny (TSH) wskutek uszkodzenia przysadki oraz na skutek uszkodzenia 

tarczycy [9,10]. 

Główne przyczyny niedoczynności pierwotnej to choroba Hashimoto (przewlekłe 

autoimmunologiczne zapalenie tarczycy), inne zapalenia tarczycy, niedobór jodu w diecie, 

zaburzenia rozwojowe tarczycy, czy też uwarunkowane genetycznie nieprawidłowości 

biosyntezy hormonów tarczycy [10]. 

Zaś główne przyczyny niedoczynności pochodzenia centralnego, to np. guzy podwzgórza 

i przysadki, choroby zapalne, przyczyny jatrogenne, np. napromieniowanie, nieprawidłowy 

rozwój przysadki i podwzgórza, czy uwarunkowane genetycznie zaburzenia produkcji TSH 

[10,16]. 

Choroba Hashimoto to przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy. Z powodu 

obecności nacieków limfocytarnych nosi również nazwę limfocytarnego zapalenia tarczycy. 

Jest najczęściej spowodowana niedoczynnością tarczycy na terenach ubogich w jod [11]. 

Powstanie nowotworu tarczycy może być determinowane wpływem promieniowania 

jonizującego, szczególnie jeśli wystąpiło ono w dzieciństwie. Jest to jedyny udowodniony 

czynnik ryzyka. Mimo to literatura podaje także, że rak tarczycy powstaje przy małej ilości 

jodu w środowisku bądź są to nowotwory dziedziczne [9,10]. 
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METODY RESEKCJI TARCZYCY 

 

    W chirurgii endokrynologicznej operacje tarczycy są najczęściej wykonywanymi 

procedurami. Wybór leczenia zależy od stanu tyreometabolicznego i klinicznego oraz od 

charakteru zmian w obrębie tarczycy [17,18]. 

    Według literatury istnieje tylko jeden wariant operacji tarczycy, czyli usunięcie. Jednak 

w zależności od choroby różnice polegają na zakresie interwencji. Można wyróżnić [10]: 

• Tyreoidektomię, czyli całkowite usunięcie tarczycy, podczas której usuwa się cały 

gruczoł wraz z torebką. Wykonywana jest u osób chorych na raka tarczycy oraz u osób 

z wieloguzkowym wolem, w którym guzki są już tak zaawansowane, że w tarczycy nie 

ma już zdrowej tkanki. 

• Strumektomię subtotalną, czyli prawie całkowite wycięcie tarczycy, podczas której 

usuwa się cieśń gruczołu i oba płaty pozostawiając <8 g miąższu. Wykonywana jest               

u osób z nienowotworowymi chorobami tarczycy. 

• Strumektomię, czyli częściowe wycięcie tarczycy, podczas której usuwa się cieśń 

gruczołu i oba płaty pozostawiając >8 g miąższu. Wykonywana jest bardzo rzadko, 

ponieważ u osób z wolem wieloguzkowym, ilość guzków jest bardzo duża, co 

uniemożliwia pozostawienie zdrowego miąższu powyżej 8g. 

• Lobektomię, czyli wycięcie płata tarczycy. Wykonywana jest u osób z łagodnymi 

guzami ograniczonymi do jednego płata. 

 

 DIETA W CHOROBACH TARCZYCY 

 

     Dieta pełni ważną funkcję szczególnie u chorych z nadczynnością tarczycy [16].                                

U pacjentów z chorobami tarczycy  należy uwzględnić  poniższe zalecenia [19,20]: 

• wskazane jest spożywanie pokarmów bogatych w jod, np. ryby morskie, mięczaki, algi 

morskie, czy sól morską. Obecnie zaleca się podaż jodu pomiędzy 90 a 150 µg u osób 

dorosłych, zaś u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią podaż ta powinna być 

większa i wynosić ok. 290 µg/dobę, 

• w kuchni należy używać soli naturalnej, nierafinowanej, 

• zalecane jest spożycie soli jodowanej na surowo, czyli solenie pokarmów po 

ugotowaniu, ponieważ gotowanie obniża zawartość jodu o 20-60%, dodatkowo 

przechowywać sól w ciemnym, suchym i chłodnym miejscu, 
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• wskazane jest również spożywanie substancji odżywczych i pokarmów, które działają 

przeciwzapalnie  i których potrzebuje nasz organizm do prawidłowej pracy tarczycy 

(selen, cynk, witaminy A, B I D, żelazo, białka tyrozyny, aminokwasy i kwasy 

tłuszczowe omega-3). 

    W nadczynności można zaobserwować przyspieszony metabolizm, co skutkuje utratą 

masy ciała. W związku z tym w diecie należy zwiększyć wartość energetyczną średnio o 350-

500 kcal oraz podaż białka do 100-130 gram na dobę. W przypadku znacznej nadczynności 

podaż energii warto zwiększyć nawet o 50-80%.  Należy suplementować witaminę B1 oraz 

witaminy A, C i E, ponieważ w nadczynności powstaje dużo wolnych rodników, a wymienione 

wyżej witaminy pełnią tu funkcję antyoksydantów. W nadczynność tarczycy są predyspozycje 

do powstawania osteoporozy, dlatego ważna jest też zwiększona podaż wapnia. Warto również 

spożywać karbieniec pospolity, ponieważ jest najbardziej skuteczną rośliną w nadczynności 

tarczycy. Blokuje on receptory dla TSH i zmniejsza przekształcanie T4 do T3.W przypadku 

osób z nadciśnieniem tętniczym i nadczynnością tarczycy warto stosować serdecznik pospolity, 

ponieważ leczy on zaburzenia pracy serca oraz pomaga w innych objawach nadczynności, 

takich jak bezsenność lub niepokój. Należy unikać produktów wzdymających, 

wysokoprzetworzonych o niskiej wartości odżywczej oraz  napojów energetyzujących. Jeżeli 

perystaltyka jelit zostanie znacznie nasilona powinno się zastosować dietę lekkostrawną [16- 

20]. 

      Przy niedoczynności tarczycy istotną rolę w diecie pełni ilość spożywanego białka. 

Powinna ona wynosić 15-20% zapotrzebowania na energię, ponieważ w większej ilości działa 

katabolicznie i zakwasza organizm. W związku z tym należy spożywać chude mięso wołowe                      

i drobiowe, ryby, jajka oraz przetwory mleczne [16].  

      Pacjent powinien również spożywać kiszonki, które są naturalnym probiotykiem i 

wzbogacają florę bakteryjną jelit o szczepy probiotyczne, ponieważ szacunkowo 80% komórek 

odpornościowych znajduje się właśnie w jelitach. W niedoczynności metabolizm jest 

spowolniony, dlatego ważna jest suplementacja witaminy A, ponieważ to ona odpowiada za 

kondycję skóry i reguluje regenerację i wzrost komórek [16].  

      Warto też suplementować witaminę C, ponieważ odpowiada ona za syntezę tyrozyny, 

a w przypadku niedoczynności mamy jej niedobór. Ważna jest też witamina E, która jako 

przeciwutleniacz wzmacnia ścianę naczyń krwionośnych, dzięki temu możemy ograniczyć 

ilość obrzęków, które dość często występują w niedoczynności tarczycy [16]. 

 



Wpływ  czynników zewnętrznych na rozwój chorób tarczycy 

 
 

456 
 

PODSUMOWANIE  

 

     Na podstawie literatury można stwierdzić, że wiedza na temat czynników 

predysponujących do rozwoju zaburzeń klinicznych jest podstawą kształtowania świadomości 

chorych. Nie tylko pracownik ochrony zdrowia jest zobowiązany do edukacji, ale również 

pacjent, który jest odpowiedzialny za swoje zdrowie. Odpowiednia wiedza jest niezbędna do 

modyfikowania czynników zagrożenia [5,9,20]. 

    Profilaktyka chorób tarczycy opiera się na [8,9,10,11,15]: 

• ograniczeniu do minimum narażenia na toksyny, metale ciężkie, substancje endokrynne 

i pole elektromagnetyczne, 

• leczeniu przewlekłych infekcji, 

• poprawie jakości i struktury snu, 

• radzeniu sobie ze stresem przewlekłym i ostrym poprzez medytację, techniki 

oddychania, czy hobby, 

• kontrolowaniu parametrów czynności tarczycy u pacjentów leczonych litem, z powodu 

ryzyka dysfunkcji tarczycy, 

• dodatkowym suplementowaniu u kobiet w ciąży 150–200 μg jodu dziennie w postaci 

jodku potasu (KI) lub preparatów wielowitaminowych zawierających KI, 

• codziennym spożywaniu 150 μg jodu przez kobiety w wieku rozrodczym, 

• badaniach przesiewowych oceniających stężenia hormonu tyreotropowego u noworod-

ka między 3. a 5. dniem życia, 

• monitorowaniu obecności przeciwciał przeciwtarczycowych oraz stanu hormonalnego 

przed, w trakcie i po zakończeniu ciąży, 

• wykonywaniu ćwiczeń  ,,jogi’’, które stymulują pracę tarczycy. 
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WPROWADZENIE 

 

Reumatoidalne Zapalenie stawów (RZS) jest najczęściej występującą chorobą 

układową tkanki łącznej [1,2,3,4,5]. Stanowi ona główną przyczynę niepełnosprawności 

ruchowej w krajach zachodnich. Zdecydowanie częściej choroba ta dotyka swoimi skutkami 

kobiety niż mężczyzn. Stanowią one 2/3 osób chorych na RZS. Wiele ludzi mierzących się z tą 

chorobą odczuwa jej skutki nie tylko w sferze fizycznej, ale również psychicznej. 

Reumatoidalne zapalenie stawów  jest przewlekłą, układową chorobą tkanki łącznej                   

o podłożu immunologicznym, charakteryzującą się nieswoistym zapaleniem przeważnie 

symetrycznych stawów, występowaniem zmian pozastawowych i powikłań układowych, 

prowadzącą do niepełnosprawności, inwalidztwa i przedwczesnej śmierci [6,7]. Zależnie od 

występowania lub nieobecności w surowicy autoprzeciwciał: czynnika reumatoidalnego                       

w klasie IgM (rheumatoid factor- RF) i/lub przeciwciał przeciwko cyklicznemu 

cytrulinowanemu peptydowi (anti-citrullinated protein antibody - ACPA), wyróżnia się 

serologicznie dodatnią lub serologicznie ujemną postać choroby [8,9,10]. 

Reumatoidalne zapalenie stawów jest najczęściej występującą układową chorobą tkanki 

łącznej. Choroba ta uważana jest za główną przyczynę niepełnosprawności ruchowej w świecie 

zachodnim. Szacuje się, że zapadalność na reumatoidalne zapalenie stawów w populacji 

ogólnej wynosi od 0,3% do 1,5%. W krajach Europy Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych 

stwierdzono, że zachorowanie obejmuje od 0,5% do 2% populacji. Najmniej zachorowań 

rejestruje się w Europie Południowej (16,5 mln osób) niż w Europie Północnej (29 mln osób) 

[3]. Szacuje się, że RZS w Polsce dotyczy około 1% populacji dorosłej, co stanowi około 400 

tys. osób w kraju [4]. Zwiększoną liczbę zachorowań obserwuje się u ludzi w wieku od 40. do 



Modyfikacja zachowań zdrowotnych pacjenta z rozpoznanym RZS  

 

460 

 

60. roku życia. Większość przypadków stanowią kobiety niż mężczyźni. Przypadki 

zachorowań, kiedy to pacjentem jest kobieta stanowią około 2/3 wszystkich przypadków 

zachorowań w Polsce [5]. 

 

CEL  PRACY  

 

Celem  pracy było: 

1. Rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych pacjentów z Reumatoidalnym Zapaleniem 

Stawów. 

2. Opracowanie planu indywidualnej opieki nad pacjentem z Reumatoidalnym 

Zapaleniem Stawów 

 

MATERIAŁ I METODY BADAŃ  

 

 Badaniem objęto 73-letnią kobietę z rozpoznanym reumatoidalnym zapaleniem stawów. 

Chora przebywa w warunkach domowych. Obecnie u chorej zdiagnozowano II stopień 

choroby, który charakteryzuje się pojawieniem się guzków oraz stany zapalne pochewek 

ścięgnistych mięśni.  Materiał został opracowany na podstawie analizy metod badawczych: 

• obserwacja  

• wywiad 

• dokumentacja medyczna chorej 

• podstawowe parametry życiowe   

• skale oceniająca stan zdrowia pacjentki: 

➢ Skala Katza - skala ta służy do oceny podstawowych czynności życiowych. 

Składowymi czynnościami ocenianymi w tym przypadku są zdolności 

samodzielnego utrzymania higieny, samodzielnego rozbierania się i ubierania, 

możliwości przemieszania się chorego oraz utrzymywania podstawowych czynności 

fizjologicznych 

➢ Skala Lawtona - ocenia, w jakim stopniu senior jest przystosowany do 

podstawowego funkcjonowania we współczesnym otoczeniu. Pomocne w ocenie 

tego są takie parametry, jak: zdolność korzystania z telefonu, zdolność docierania do 

miejsc bardziej oddalonych niż zwykły dystans spacerowy, umiejętność kupienia                    
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i przyrządzenia sobie posiłku, zdolność do wykonania podstawowych prac 

domowych, samodzielne przyjmowanie leków oraz gospodarowanie pieniędzmi 

➢ Skala Barthel - ocenia sprawność ruchową pacjenta sprawdza się w niej 

umiejętności samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego, takich jak: 

spożywanie posiłków przemieszczanie się utrzymanie higieny osobistej korzystanie 

z toalety kąpiel poruszanie się chodzenie po schodach ubieranie się i rozbieranie 

kontrolowanie stolca i moczu. 

WYNIKI  

Opis przypadku   

Pacjentka L.A urodzona 20.06.1948 roku od ponad 10 lat choruje na Reumatoidalne 

Zapalenie Stawów, które w znacznym stopniu ogranicza jej codzienne funkcjonowanie. 

Obecnie u chorej zdiagnozowano II stopień choroby, który charakteryzuje się pojawieniem się 

guzków oraz stany zapalne pochewek ścięgnistych mięśni. W kwietniu u pacjentki 

zdiagnozowano Parkinsona. W ostatnim czasie u pacjentki wystąpiło podejrzenie zachorowania 

na cukrzycę. Z powodu licznych chorób współistniejących pacjentka znajduje się pod opieką 

wielu specjalistów. We wrześniu 2021 roku u chorej zdiagnozowano raka jelita grubego.  

Pacjentka mieszka sama. Jej mieszkanie znajduje się na parterze w bloku w dużym 

mieście. Swoje warunki bytowe określa jako dobre. Posiada wykształcenie wyższe. Obecnie 

znajduje się na emeryturze. 

 W dniu prowadzonej obserwacji stan zdrowia pacjentki można określić jako dobry. Na 

co dzień nie zgłasza żadnych dolegliwości ze strony konkretnych układów. Ciśnienie tętnicze 

wynosi 140/90 mmHg, tętno 96 ud/min. Temperatura ciała prawidłowa (36,6oC). Pacjentka ma 

156 cm wzrostu, a jej masa ciała wynosi 70 kg, co daje BMI 28,8, co oznacza nadwagę chorej. 

Oddech prawidłowy, miarowy, bez cech patologicznych. Tętno dobrze wyczuwalne, na 

kończynach dolnych występują obrzęki. Pacjentka nie zgłasza żadnych problemów                                  

z odżywianiem oraz wydalaniem. Pacjentka posiada protezę zębową. Pacjentka jest w 

większości czynności dnia codziennego samodzielna. Ruchomości stawów, sprawność 

fizyczna oraz siła mięśniowa ograniczona przez chorobę. Kontakt słowny zachowany, 

pacjentka logiczna. Zgłasza dolegliwości bólowe w okolicach stawów, nasilający się przy 

zmianie pozycji. Z powodu nerwicy lękowej pacjentka zmaga się z problemami ze snem, które 

prowadzą do zaburzeń w codziennym funkcjonowaniu ora złego samopoczucia. Pacjentka 

zgłasza występowanie wahań nastroju. Wykazuje braki podstawowej wiedzy na temat swojej 
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choroby. Z powodu występującego bólu oraz drżenia kończyn utrudniają chorej codzienne 

poruszanie się, przez co pacjentka większość dnia spędza w pozycji siedzącej.   

Pacjentka przyjmuje na stałe leki, między innymi: Metotreksat 12,5mg podskórnie (raz 

w tygodniu), Bisocard oraz Velaxin 75 mg. Pacjentka przebyła kilka zabiegów operacyjnych: 

2021 roku - usunięcie zmiany nowotworowej jelita grubego, 1986 rok- usunięcie wyrostka 

robaczkowego. Dodatkowo pacjentka przewlekle choruje na nadciśnienie tętnicze, zatorowość 

płucną, przewlekłą nerwicę lękową oraz mięśniaki macicy. Nie zgłasza żadnych alergii. 

Chora wymaga pomocy w czynnościach dnia codziennego. Nie jest w stanie sama 

podróżować, przy każdej wizycie u lekarza towarzyszy jej rodzina. Nie jest ona w stanie 

samodzielnie zrobić zakupów. Z powodu swojego stanu zdrowia może ona przygotować tylko 

podstawowe posiłki. 

 

PLAN OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ   

 

1. Diagnoza pielęgniarska: Niepokój spowodowany bólem w obrębie stawów 

Cel: Usunięcie czynników nasilających ból 

Plan innerwacji pielęgniarskiej: 

• Zapewnienie odpoczynku, w szczególności w momentach nasilenia bólowego  

• Stosowanie okładów zmniejszających ból w stawach  

• Podawanie leków przeciwbólowych zgodnie z zaleceniami lekarza  

• Dostosowanie odpowiedniej rehabilitacji do potrzeb pacjentki  

Realizacja interwencji pielęgniarskiej: 

• Ułożono pacjentkę w pozycji redukującej dolegliwości bólowe (delikatne podniesienie 

kolan do góry) 

• Założono okład złożony z okładu żelowego zawiniętego w ręcznik w okolicę stawów 

kolanowych i stawów skokowych 

• Podano jedną tabletkę Ketonalu forte 100 mg per os zgodnie z zleceniem lekarza  

• Dostosowano ćwiczenia rehabilitacyjne zgodnie z potrzebami zdrowotnymi pacjentki  

Ocena:  Dolegliwości bólowe zmniejszyły się. Problem pozostaje do dalszej obserwacji  

 

2. Diagnoza pielęgniarska: Dyskomfort spowodowany wahaniami wartości ciśnienia 

tętniczego pomimo przyjmowania leków  

Cel: Zmniejszenie dyskomfortu i unormowanie wartości ciśnienia tętniczego  
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Plan innerwacji pielęgniarskiej: 

• Stała kontrola RR i HR 

• Podawanie leków zgodnie ze zleceniem lekarza  

• Pomoc pacjentowi w zmianie stylu życia  

• Zwrócenie uwagi pacjentce na powolną zmianę pozycji, w celu unikania nagłej zmiany 

ciśnienia tętniczego   

Realizacja interwencji pielęgniarskiej: 

• Rozpoczęto prowadzenie dziennika pomiarów ciśnienia tętniczego oraz tętna: RR-

140/90 mmHg, 135/94mmHg, 123/84 mmHg, 145/97 mmHg, HR-95 u./min, 100 

u./min, 105 u./min, 110 u./min.  

• Podano Bisocard per os 10 mg zgodnie ze zleceniem lekarza  

• Zapoznano pacjentkę z pozytywnymi skutkami zmiany stylu życia (zdrowy tryb życia, 

aktywność fizyczna) 

• Obserwacja pacjentki w trakcie zmiany pozycji  

Ocena: Zmniejszono dyskomfort Ciśnienie tętnicze pacjentki unormowało się do wartości 

125/87 mmHg. Problem pozostaje do dalszej obserwacji 

 

3. Diagnoza pielęgniarska: Dyskomfort spowodowany obrzękami i ograniczeniem 

ruchomości w stawach 

Cel: Zmniejszenie obrzęku. Złagodzenie dolegliwości bólowych spowodowanych obrzękiem 

Plan innerwacji pielęgniarskiej: 

• Pomoc w wykonywaniu czynności sprawiających trudności pacjentowi 

• Ułożenie z eliminacją ucisku na obrzęknięte stawy 

• Pomiar obrzęków  

• Ważenie pacjentki regularnie 1 dziennie  

• Doraźne nacieranie maścią przeciwzapalną 

• Zachęcanie do systematycznego wykonywania zaleconej gimnastyki i pomoc w jej 

wykonywaniu  

Realizacja interwencji pielęgniarskiej: 

• Pomoc przy wykonywaniu bardziej skomplikowanych czynności życia codziennego  

• Ułożono pacjentkę na plecach z kończynami dolnymi lekko uniesionymi do góry w celu 

zmniejszenia ucisku na obrzęk  

• Zmierzono obrzęki: lewa noga: 36 cm, prawa noga: 40 cm 
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• Zważono pacjentkę, waga: 68 kg  

• Uświadomienie znaczenia aktywności fizycznej w utrzymaniu ruchomości 

• Nałożono maść przeciwzapalną Altacet żel 75 g w okolicy stawów kolanowych i 

skokowych  

• Rozpoczęto ćwiczenia pozwalające pacjentce zmniejszyć masę ciała i jednocześnie 

nieobciążające jej stanu zdrowia, np. zaciskanie piłeczki w dłoni w celu zwiększenia 

siły dłoni, powolne wstawanie i siadanie w celu wzmocnienia stawów kolanowych 

Ocena:  Obrzęki zmniejszyły się. Problem pozostaje do dalszej obserwacji 

 

4. Diagnoza pielęgniarska: Dyskomfort spowodowany trudnościami w wykonywaniu 

codziennych czynności i uzależnieniem od innych osób 

Cel: Poprawa sprawności i wydolności narządu ruchu oraz umożliwienie jak największej 

samodzielności 

Plan innerwacji pielęgniarskiej: 

• Zachęcanie do prób samoobsługi i ćwiczeń 

• Zachęcanie do korzystania ze sprzętu pomocniczego i udogodnień 

• Pomoc przy wykonywaniu bardziej skomplikowanych czynności życia codziennego  

• Wsparcie psychiczne 

Realizacja interwencji pielęgniarskiej: 

• Rozmowa z pacjentką na temat jej obaw i lęków dotyczących choroby  

• Pomoc w wykonywaniu czynności sprawiających trudności pacjentowi 

• Pokazano sposób korzystania ze sprzętu pomocniczego, czy udogodnień 

zamontowanych w domu (poręcze, chodziki, itp.) 

• Zachęcono pacjentkę do wykonywania niektórych czynności samodzielnie 

(przygotowanie posiłków, zmywanie naczyń) oraz ćwiczeń wzmacniających mięśnie  

Ocena: Samopoczucie pacjentki poprawiło się. Samodzielnie wykonuje część czynności życia 

codziennego  

 

5. Diagnoza pielęgniarska: Obniżone samopoczucie spowodowane problemami ze snem  

Cel: Uzyskanie efektywnego snu, poprawę samopoczucia pacjentki  

Plan innerwacji pielęgniarskiej: 

• Unikanie drzemek w ciągu dnia  

• Dobranie właściwej temp. pomieszczenia  
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• Przewietrzenie pokoju przed snem  

• Podanie leków pomagających zasnąć na zlecenie lekarza  

Realizacja interwencji pielęgniarskiej: 

• Wprowadzono dodatkowe zajęcia w dzień dla pacjentki w celu uniknięcia drzemek  

• Przewietrzono pomieszczenia w celu ustawiania optymalnej temperatury 

pomieszczenia do spania  

• Podano jedna tabletkę Zolpidem 10 mg bezpośrednio przed snem  

Ocena: Problemy ze snem ustąpiły. Problem został rozwiązany 

 

6. Diagnoza pielęgniarska: Brak aktywności fizycznej u pacjentki  

Cel:  zwiększenie aktywności fizycznej  

Plan innerwacji pielęgniarskiej: 

• Zachęcenie do wychodzenia na spacery  

• Dostawanie aktywności fizycznej do możliwości pacjentki  

• Wprowadzenie ćwiczeń wzmacniających stawy  

Realizacja interwencji pielęgniarskiej: 

• Wspólne wyjście na spacery 

• Rozpoczęcie ćwiczeń dostosowanych do możliwości i stanu zdrowia pacjentki np. 

krótkie spacery w okolicach bloku, zaciskanie piłeczki w dłoni w celu zwiększenia siły 

dłoni, powolne wstawanie i siadanie w celu wzmocnienia stawów kolanowych 

Ocena: Aktywność fizyczna pacjentki zwiększyła się 

 

7. Diagnoza pielęgniarska: Przewlekłe uczucie zmęczenia i osłabienie siły mięśniowej 

spowodowane chorobą 

Cel: Mobilizacja do udziału w leczeniu oraz rehabilitacji mimo zniechęcenia 

Plan innerwacji pielęgniarskiej: 

• Zapewnienie spokoju, snu i wypoczynku 

• Zapewnienie wsparcia psychicznego 

• Wyjaśnienie związku pomiędzy zaawansowaniem choroby a osłabieniem siły 

mięśniowej. Zachęcanie do wykonywania ćwiczeń i zabiegów 

• Wskazanie wpływu właściwej diety na samopoczucie 

Realizacja interwencji pielęgniarskiej: 

• Skontaktowano pacjentkę z psychologiem w celu ustabilizowania stanu zdrowia  
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• Wyjaśniono, jaki wpływ na życie codzienne ma zaawansowanie choroby  

• Usunięcie czynników stresowych wpływających negatywnie na stan zdrowia pacjentki  

• Zapoznano pacjentkę z zasadami prawidłowego żywienia   

Ocena: Zmobilizowano pacjentkę do udziału w rehabilitacji i leczeniu w niewielkim stopniu 

 

8. Diagnoza pielęgniarska: Wahania nastroju spowodowane toczącym się procesem 

chorobowym  

Cel: Podwyższenie nastroju pacjentki   

Plan innerwacji pielęgniarskiej: 

• Pogłębienie wiedzy pacjenta dotyczącej obecnego stanu zdrowia  

• Zapewnienie wsparcia psychicznego ze strony rodziny  

• Konsultacja psychologiczna  

• Znalezienie zajęcia, które skupią myśli pacjentki 

Realizacja interwencji pielęgniarskiej: 

• Zapoznano rodzinę pacjentki czym jest choroba i jak się ją leczy  

• Przedstawiono pacjentce jej obecny stan zdrowia i jak wygląda leczenie 

• Skontaktowano pacjentkę z psychologiem w celu ustabilizowania stanu zdrowia  

• Zapisano pacjentkę na zajęcia dodatkowe w celu zajęcia czasu pacjentki  

Ocena:  Podwyższono nastój pacjentki. Problem pozostaje do dalszej obserwacji 

 

9. Diagnoza pielęgniarska: Deficyt wiedzy pacjentki dotyczącej cukrzycy i jej powikłań  

Cel:  Podwyższenie poziomu wiedzy pacjentki dotycząca choroby  

Plan innerwacji pielęgniarskiej: 

• Prowadzenie dzienniczka samokontroli poziomu glikemii 

• Nauka techniki prawidłowego wykonania pomiaru glikemii  

• Konieczność wprowadzenia diety cukrzycowej  

• Przedstawić skutków nieprawidłowego poziomu glikemii w organizmie 

Realizacja interwencji pielęgniarskiej: 

• Pokazano prawidłowy sposób samodzielnego pomiaru poziomu glikemii  

• Prowadzono zapis pomiarów glikemii (prawidłowe stężenie glukozy na czczo: 60-99 

mg/dl) 

• Wprowadzono produkty dozwolone w diecie cukrzycowej oraz ograniczano 

spożywanie produktów zabronionych  
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• Zapoznano chorą ze skutkami niewłaściwego poziomu glikemii (hipoglikemia i 

hiperglikemii) 

Ocena: Podwyższono poziom wiedzy. Pacjentka kontynuuje pomiar stężenia glikemii w 

organizmie. Problem pozostaje do dalszej obserwacji  

 

10. Diagnoza pielęgniarska: Nadwaga spowodowana małą aktywnością fizyczną  

Cel: Zmniejszenie masy ciała  

Plan innerwacji pielęgniarskiej: 

• Odpowiednio dobranie diety ubogokalorycznej 

• Wprowadzenie ćwiczeń odpowiednio dobranych do stanu zdrowia pacjentki  

• Edukacja pacjentki w sprawie zasad prawidłowego odżywienia 

Realizacja interwencji pielęgniarskiej: 

• Wprowadzono dietę ubogokaloryczną   

• Rozpoczęto ćwiczenia pozwalające pacjentce zmniejszyć masę ciała i jednocześnie nie 

obciążające jej stanu zdrowia  

• Przedstawiono pozytywne skutki zdrowego odżywiania  

Ocena:  Masa ciała pacjentki zmniejszyła się. Problem pozostaje do dalszej obserwacji  

 

11. Diagnoza pielęgniarska: Brak podstawowej wiedzy na temat choroby  

Cel: Poszerzenie wiedzy pacjentki dotyczącej choroby  

Plan innerwacji pielęgniarskiej: 

• Edukacja w zakresie działań choroby  

• Nauka zdrowych nawyków żywieniowych  

• Przedstawienie negatywnych skutków choroby  

Realizacja interwencji pielęgniarskiej: 

• Przedstawiono działania choroby na organizm pacjentki  

• Zapoznano pacjentkę z pozytywnym wpływem wprowadzenia zdrowych nawyków 

żywieniowych  

• Usunięcie czynników negatywnie wpływających na chorobę pacjentki  

Ocena: Wiedza pacjentki na temat choroby poprawiła się 

 

12. Problem pielęgnacyjny: Drżenie rąk utrudniające wykonywanie czynności życia 

codziennego  
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Cel:  Ułatwienie chorej codziennego funkcjonowania  

Plan innerwacji pielęgniarskiej: 

• Pomoc przy wykonywaniu bardziej skomplikowanych czynności życia codziennego  

• Wprowadzenie ćwiczeń mających na celu zmniejszenie drżenia rąk  

• Unikać sytuacji stresowych  

Realizacja interwencji pielęgniarskiej: 

• Udzielono pomocy przy czynnościach życia codziennego utrudniających 

funkcjonowanie pacjentki  

• Rozpoczęto ćwiczenia zmniejszające drżenie rąk  

• Rozwiązano sytuacje mogące doprowadzić do sytuacji stresowych  

Ocena: Drżenie rąk nie ustąpiło. Problem pozostaje do dalszej obserwacji  

 

WNIOSKI  

 

Na podstawie przeprowadzonych badań postawiono następujące wnioski: 

1. Najważniejszymi problemami pacjentki z Reumatoidalnym Zapaleniem Stawów jest: 

• Niepokój spowodowany bólem w obrębie stawów 

• Wahania wartości ciśnienia tętniczego pomimo przyjmowania leków  

• Dyskomfort spowodowany obrzękami i ograniczeniem ruchomości w stawach 

• Dyskomfort spowodowany trudnościami w wykonywaniu codziennych czynności 

i uzależnieniem od innych osób 

• Złe samopoczucie spowodowane problemami ze snem  

• Brak aktywności fizycznej u pacjentki 

• Przewlekłe uczucie zmęczenia i osłabienie siły mięśniowej spowodowane chorobą 

• Występujące wahania nastroju spowodowane zmianami stanu zdrowia 

• Deficyt wiedzy pacjentki dotyczący cukrzycy i jej następstw 

• Nadwaga spowodowana małą aktywnością fizyczną  

• Brak podstawowej wiedzy na temat choroby  

• Drżenie rąk utrudniające wykonywanie czynności życia codziennego 

2. Opracowany proces pielęgnowania wobec pacjentki z Reumatoidalnym Zapaleniem 

Stawów pozwolił ma objęcie jej holistyczną opieką. 
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WPROWADZENIE  

 

Etiologia RZS znana jest tylko częściowo. Znaczą rolę w patogenezie pełnią 

mechanizmy autoimmunizacyjne, przede wszystkim aktywowane limfocyty T, komórki 

dendrytyczne, które są źródłem cytokin prozapalnych oraz makrofagi[1,2,3,4]. Ważną rolę 

sprawują limfocyty B, które bezpośrednio biorą udział w syntezie m.in. jednego z czynników 

reumatoidalnych oraz wystąpieniu przeciwciał anty-cytrulinowych - charakterystycznych dla 

powyższej choroby [5]. Czynniki genetyczne bez wątpliwości zwiększają kilkukrotnie 

aktywność wybranych antygenów układu zgodności tkankowej klasy II (zwłaszcza HLA-

DR1B i HLA-DRB4) [6]. 

Na podstawie badań klinicznych wyróżnia się istotne różnice we wczesnym stadium 

RZS, a późniejszymi stadiami choroby. Ogólnie występujące objawy reumatoidalnego 

zapalenia stawów można podzielić na stawowe oraz pozastawowe. Wczesne etapy RZS 

charakteryzują następujące objawy chorobowe: zmęczenie, odczucia grypopodobne, a także 

[3]: 

• Tkliwość - często spotykany jest bolesny uścisk dłoni przy podawaniu ręki choremu na 

RZS 

• obrzęk stawów - jest spowodowany przez rozrost błony maziowej tworzącej tzw. 

łuszczkę, w niektórych sytuacjach towarzyszy mu wysięk wynikający z nadprodukcji 

płynu stawowego o charakterze zapalnym; 

• sztywność poranna - sztywność jest wynikiem gromadzenia się w czasie snu płynu 

obrzękowego w tkankach zmienionych zapalnie, trwa od 0,5 do 1 godziny dziennie; 
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• ograniczenia ruchowe – zajęty chorobowo staw traci zdolność do pełnego zakresu 

ruchów, a w sytuacji uszkodzenia struktur stawu przez zapalenia i wtórne zmiany 

zwyrodnieniowe, upośledzenie funkcji ruchowych stawu staje się nieodwracalne; 

• deformacja stawów – wynika z długiego trwania choroby. 

Zmiany zaczynają najwcześniej dotykać stawów międzypaliczkowych bliższych, 

śródręczno-paliczkowych, stawów śródstopno-paliczkowych oraz nadgarstków. Następnie w 

późniejszych etapach RZS dochodzi do zajęcia dużych stawów tj. [7,8,9]:  

• skokowy,  

• barkowy,  

• kolanowy,  

• łokciowy.  

           Natomiast w badaniach diagnostycznych występuje podwyższony poziom białka C-

reaktywnego i zwiększona szybkość sedymentacji erytrocytów [7,8,9]. 

Pacjenci z długotrwałą i ciężką postacią RZS mają problemy pozastawowe, gdzie 

choroba dotyka także płuc, układów krążenia, moczowego, nerwowego, małych i średnich 

naczyń oraz narządu wzroku. Brak wystarczającego leczenia prowadzi do występowania 

poważnych zmian ogólnoustrojowych, takich jak [2]: 

• wysięki opłucnowe; 

• guzki w płucach; 

• choroba śródmiąższowa płuc; 

• chłoniaki; 

• zapalenie naczyń w małych i średnich tętnicach; 

• miażdżyca; 

• zaburzenia hematologiczne; 

• erozja kości; 

• amyloidoza; 

• nasilona osteoporoza; 

• destrukcja chrząstki; 

• guzki reumatyczne. 

Najbardziej narażone na powyższe skutki są pacjenci, u których choroba trwa długo i w 

badaniach diagnostycznych występują podwyższone wartości dotyczące czynnika 

reumatoidalnego. W konsekwencji prowadzi to nie tylko do niepełnosprawności, ale także do 

przedwczesnej śmierci [3,10]. 
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ROZWINIĘCIE  

 

W RZS ważne jest szybkie zdiagnozowanie i wprowadzenie leczenia. Opracowane 

„okno terapeutyczne” przez The European League Against Rheumatism (EULAR), przewiduje 

zaledwie 12 tygodni od pierwszych symptomów choroby na wdrożenie skutecznego leczenia 

[2,11]. Niestety, w Polsce chorzy zgłaszają się do reumatologa średnio dopiero w przeciągu 35. 

tygodni. Klasyfikacja według EULAR z 2010 r. ocenia zajęcie stawów, nieprawidłowości                        

w CRP i OB, szacowany czas trwania objawów i obecność specyficznych przeciwciał w RZS. 

Kryteria te pozwalają na osiągnięcie maksymalnego wyniku choroby wynoszącego 10, 

natomiast diagnoza stawiana jest, gdy punktacja przekroczy 6 punktów. Ważne jest 

wykluczenie innych przyczyn zapalenia błony maziowej, takich jak: zakażenie, uraz lub inne 

stany zapalne stawów. 

Ryzyko rozwoju RZS dodatkowo zwiększają poniższe czynniki [10]: 

• warunki genetyczne - szczególnie narażeni są członkowie rodziny w pierwszym stopniu 

pokrewieństwa, jednak sam czynnik genetyczny nie przesądza o pojawieniu się 

choroby, ważny wpływ mają także czynniki środowiskowe; 

• dysfunkcja układu immunologicznego - zwiększona produkcja przeciwciał poprzez 

autoimmunizacje (antygeny HLA DRB1); 

• płeć - porównanie częstości chorujących kobiet do mężczyzn wynosi 3:1; 

• zakażenie - inicjowanie odpowiedzi zapalnej przez bakterie i wirusy; 

• stres - istnieje możliwość, że jest przyczyną rozwoju choroby; 

• palenie papierosów - znacznie podnosi ryzyko choroby, a dodatkowo zaostrza objawy 

[10]. 

 

Wysiłek fizyczny  

Z licznych badań klinicznych wynika, że wysiłek fizyczny u chorych na RZS przynosi 

dodatkowe korzyści z regularnych ćwiczeń oporowych i aerobowych. Wpływa na poprawę 

jakości życia, zmniejszenie bólu i redukcje liczby obrzękniętych stawów [11,12,13]. Regularne 

monitorowanie aktywności fizycznej u pacjentów z RZS może zapewnić bardziej obiektywną 

ocenę zmienności aktywności choroby, kierując lekarzy do formułowania ogólnych                                    

i terapeutycznych zaleceń, które poprawią stan zdrowia pacjenta, jak i funkcjonalność stawów 

[14,15,16]. 
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W chorobach zapalnych priorytetem jest, aby ciągle stosować postępowanie 

profilaktyczne zapobiegające przykurczom i deformacją zajętych chorobowo stawów. W 

dalszych etapach zaawansowania choroby celem staje się poprawa sprawności funkcjonalnej 

narządu ruchu, leczenie istniejących deformacji oraz aktywizacja prawidłowych mechanizmów 

kompensujących ubytki funkcji [17,18,19]. 

WHO (World Health Organization) zaleca, aby pacjenci z rozpoznanym RZS 

poświęcali tygodniowo co najmniej 150 minut na ćwiczenia o umiarkowanej intensywności lub 

75 minut ćwiczeń o dużej częstotliwości. Dodatkowo zalecane są ćwiczenia wzmacniające 

mięśnie z udziałem głównych grup mięśni przynajmniej 2 razy w tygodniu. American College 

of Sports Medicine (ACSM) rekomenduje także regularne ćwiczenia gibkościowe i 

neuromotoryczne, np. równowaga czy zwinność 2 razy w tygodniu. Podane rekomendacje 

stanowią cztery podstawowe filary sprawności sercowo-naczyniowej i neuromotorycznej, 

elastyczności oraz siły mięśni [20]. 

 

Opieka fizjoterapeutyczna  i rehabilitacja  

Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów jest wielokierunkowe i obejmuje nie tylko 

farmakoterapię, ale też fizjoterapię, kinezyterapię, terapię zajęciową, psychoterapię [16,17]. 

Ważnym aspektem jest edukacja pacjenta na temat zasad ochrony stawów przed przeciążeniem, 

a także określenie stopnia i rodzaju deformacji przed rozpoczęciem rehabilitacji. Pozwala to na 

uniknięcie zjawiska błędnego koła. Polega ono na tym, że ból pochodzenia stawowego 

zwiększa napięcie mięśni, które zwierają uszkodzone powierzchnie stawowe, przez co ból 

jeszcze bardziej się nasila. Właściwe leczenie usprawniające przerywa błędne koło                                                                       

i jednocześnie ma działanie rozluźniające, przeciwbólowe i odciążające, bez względu na 

podstawowe leczenie farmakologiczne [18,19]. 

Najbardziej efektywną metodą rehabilitacji jest leczenie ruchem - kinezyterapia 

[16,17,18]. Jej celem jest: kontrola dolegliwości bólowych, zachowanie jak największej 

ruchomości stawów, zapobieganie deformacjom, naprawa powstałych zniekształceń, 

utrzymanie prawidłowej masy ciała oraz budowa prawidłowych mechanizmów adaptacyjnych 

i kompensacyjnych. 

To właśnie budowa tych mechanizmów jest priorytetem w rehabilitacji chorego. Jest to 

proces, który wyzwala naturalne możliwości zastępcze inaczej nazywana kompensacją 

dysfunkcji. Biorąc pod uwagę zmiany w wielu narządach ruchu zajętych chorobowo, 

wyzwalanie naturalnych możliwości zastępczych jest znacznie ograniczone [4,5,6]. 
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Nawet gdy niektóre odcinki ruchu są sprawne, to przez obniżoną wartość tkanki łącznej 

niemożliwe jest korzystanie z nich. Proces rehabilitacyjny w takim przypadku wymaga użycia 

profesjonalnego sprzętu ortopedycznego, co pomaga w prowadzeniu kompensacji zewnętrznej. 

Zabiegami typowo zalecanymi dla chorych z RZS są: biostymulacja laserowa, termoterapia, 

ultradźwięki. Dobry wpływ ma także elektrolecznictwo – TENS (Transcutaneous Electrical 

Nerve Stimulation). To ważne, by zabiegi usprawniające stosować zarówno w okresie ostrym, 

jak i w remisji choroby, a ich zakres i nasilenie powinny być dopasowane do stopnia 

uszkodzenia stawu i umiejscowienia zmian w narządach ruchu.  

W czasie wysokiej aktywności choroby efektywne jest stosowanie krioterapii. 

Miejscowe zastosowania zimna powoduje zwolnienie metabolizmu oraz przewodnictwa 

nerwowego, co przekłada się na działanie przeciwbólowe. Minusem jest to, że efekt trwa do 

kilku godzin, dlatego zabieg należy powtarzać 2-3 razy dziennie. W czasie remisji 

odpowiednim środkiem jest stosowanie zabiegów z użyciem ciepła przed ćwiczeniami, co 

poprawia przepływ krwi przez naczynia krwionośne, a to stanowi dobre przygotowanie przed 

ćwiczeniami. Dodatkowy wpływem terapeutycznym na wzrost siły uścisku dłoni jest użycie 

ultradźwięków o ciągłej fali w środowisku wodnym [9]. Poza zabiegami warto także pamiętać 

o roli psychoterapii już od chwili rozpoznania choroby i kontynuacji przez cały czas trwania. 

Jest to kluczowym elementem w przebiegu rehabilitacji ze względu na towarzyszące 

pacjentowi stany rozdrażnienia, zmęczenia, które utrudniają rekonwalescencje [7,8]. 

 

PODSUMOWANIE  

 

W czasie przebiegu i rozwoju choroby należy zwrócić uwagę na dietę i składniki 

odżywcze w kontekście potencjalnych czynników środowiskowych [9]. Pomimo wielu badań, 

wyniki na temat powiązania nawyków żywieniowych, w tym głównie spożywania owoców, 

warzyw i mięsa a przebiegiem choroby, wciąż są niejednoznaczne. Coraz więcej badań                           

w przeciągu ostatnich lat rozważa rolę diety i żywienia jako działanie zapobiegawcze oraz 

lecznicze. Istnieją przypuszczenia, że dieta śródziemnomorska, czynniki genetyczne i styl życia 

wyjaśniają mniejszą częstość zachorowań na RZS w Europie Południowej, w porównaniu do 

Europy Północnej i Ameryki Północnej [15,16,17]. 

W drodze do poprawy stanu zdrowia pacjentów, oprócz leczenia farmakologicznego, 

duży wpływ na leczenie ma także edukacja na temat stylu życia, odżywiania, aktywności                       

i prawidłowego BMI (Body Mass Indeks). Według panujących opinii specjalistów dieta jest 
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ważnym czynnikiem w procesie rozwoju choroby i powikłań z nią związanych. Na skutek 

stosowania wielu leków dochodzi do zmian w przewodzie pokarmowym, co może zwiększać 

zapotrzebowanie na przyswajanie wielu składników pokarmowych i witamin [18,19,20]. 

Bez względu na rodzaj diety należy spożywać posiłki regularnie, w stałych odstępach czasu 

(nie więcej niż 3 godziny). Warto też zadbać o urozmaicenie i modyfikacje diety do swoich 

potrzeb. 

Głównymi składnikami diety chorych na reumatoidalne zapalenie stawów są pokarmy 

pochodzenia roślinnego [9]: 

• wielonienasycone kwasy tłuszczowe: olej rzepakowy, orzechy włoskie, siemię lniane, 

nasiona chia; 

• jednonienasycone kwasy tłuszczowe: oliwa z oliwek, migdały, orzechy laskowe, 

awokado.  

RZS wiąże się z eliminacją spożycia tłustego mięsa (baranina, wieprzowina, wołowina) 

do 1-2 razy w miesiącu oraz produktów mlecznych (śmietana, mleko, sery). W zastępstwie 

można wybrać chude gatunki mięs: kurczak, indyk (bez skóry) i produkty o obniżonej 

zawartości tłuszczu. 

Szczególnie zalecane jest spożywanie tłustych ryb, tj.: łosoś, sardynki, belki morskie, 

pstrąg, labraks. 

Według badań, istotne jest także spożycie produktów pełnoziarnistych, roślin 

strączkowych, kilka rodzajów owoców i warzyw dziennie najlepiej sezonowych i od lokalnych 

producentów. Owoce należy spożywać 5 razy dziennie (około 80-100g świeżych produktów). 

Przede wszystkim w diecie należy uwzględnić: ogórek, por, sałata, marchew, brokuł, seler, 

burak, pietruszka oraz owoce, tj.: ciemne winogrona, borówki, jagody, czarna porzeczka, 

truskawki, żurawina, owoce dzikiej róży. 

Natomiast warto ograniczyć; jabłka, ziemniaki, pomidory, bakłażan, paprykę                                

i warzywa, które zawierają duża zawartość kwasu szczawiowego – szpinak, botwinka, rabarbar. 

Równie ważną kwestią, oprócz wyboru produktów, jest sposób i technika ich przygotowania. 

Najbardziej korzystne jest gotowanie (na parze i w wodzie), duszenie (bez obsmażania), 

pieczenie w piekarniku (tylko z niewielką ilością tłuszczu). 

Kolejnym ważnym elementem jest nawadnianie. Wskazane jest, aby pacjent codziennie 

spożywał ok. 2 litrów wody. Konsekwentnie należy wyeliminować z diety: napoje słodzone, 

alkohol, kawę, sól, produkty wysokoprzetworzone. Ograniczenie spożywania soli i cukru jest 

szczególnie ważne u pacjentów leczonych glikokortykosteroidami. Połączenie prawidłowych 
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nawyków żywieniowych z aktywnością fizyczną pozwala na osiągnięcie prawidłowej masy 

ciała, która stanowi jeden z czynników remisji choroby i efektywność leczenia [5,9,10]. 
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WSTĘP  

 

Alergia jest to bardzo poważny problem zdrowotny XXI wieku, który dotyka osób                     

w każdym wieku. Alergia jest to silna miejscowa lub uogólniona reakcja nadwrażliwości 

organizmu po kontakcie z alergenem. Dane epidemiologiczne zawarte w Raporcie o stanie 

zdrowia ludności z 2019 roku Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, iż alergie są na 

ósmym miejscu pod względem występujących problemów zdrowotnych wśród osób dorosłych 

w Polsce. Największy odsetek zachorowań na alergie występuje wśród osób w grupie wieku  

15 - 29 lat oraz 70 – 79 lat i więcej kobiet zgłaszało alergie aniżeli mężczyzn [1].  

Substancje wywołujące reakcje nadwrażliwości – alergeny - mogą powodować silne 

reakcje anafilaktyczne, przy bardzo małym stężeniu. Najbardziej rekomendowaną formą 

profilaktyki jest unikanie czynnika ryzyka, jakim jest alergen [2]. 

W przypadku alergii pokarmowych lub oddechowych jest to stosunkowo proste, jednak 

jeżeli chodzi o jad owadów błonkoskrzydłych uniknięcie narażenia jest o wiele trudniejsze. 

Ryzyko wystąpienia silnej reakcji alergicznej jest uzależnione od żywego organizmu, a więc 

nie ma możliwości w pełni jej zapobieganiu. Ten rodzaj nadwrażliwości wymaga, przede 



Ocena wiedzy i świadomości pacjentów z alergią na jad owadów błonkoskrzydłych                    

o możliwości wystąpienia stanów nagłych  
 

479 
 

wszystkim, bardzo szczególnego podejścia do profilaktyki, ale także postępowania ratującego 

życie w sytuacji, kiedy dojdzie do bezpośredniego stanu jego zagrożenia [2]. 

Większość osób po kontakcie z jadem owadów błonkoskrzydłych obserwuje niewielką 

reakcję alergiczną, najczęściej skórną, jednak u około 40% populacji i 30 – 60% populacji 

zajmującej się hodowlą tych owadów obserwuje się reakcje nadwrażliwości [3].  

Pomimo niewielkiej zachorowalności na anafilaksję – ciężka, zagrażająca życiu, 

uogólniona lub układowa reakcja nadwrażliwości [3] - odsetek zgonów jest wysoki, ponieważ 

sięga 40%  u osób z pierwszorazowym epizodem anafilaksji oraz 20% u osób, u których reakcja 

anafilaktyczna wystąpiła ponownie [4,5,6]. 

Do owadów błonkoskrzydłych zalicza się owady z gatunków [7]:   

• pszczoła miodna (Apis mellifera),  

• trzmiel (Bombus),   

• osa (Vespula vulgaris i Vespula germanica),   

• szerszeń (Vespa crabro), 

• mrówka ognista (Solenopsis invicta), Myrmecia pilosula (jack jumper ant). 

Ciężkość przebiegu anafilaksji jest uzależniona od wielu czynników, m.in:  

• przebytego już epizodu anafilaksji w przeszłości,  

• obecności chorób współistniejących układu krążenia, oddechowego,  

• przyjmowania leków z grup beta – adrenolityków,  

• wieku powyżej 40. roku życia, 

• obecności kofaktorów nieswoistych, takich jak: stres, silne emocje, nadmierny wysiłek 

fizyczny, infekcja, przyjmowanie leków z grupy NLPZ [8].  

          W przypadku wstrząsu anafilaktycznego bardzo ważny jest czas udzielonej pomocy, co 

jest najistotniejszym elementem profilaktyki przeciwużądleniowej [8]. 

Pomoc pacjentowi w stanie zagrożenia życia wywołanym użądleniem owada polega 

przede wszystkim na podaniu posiadanej przez chorego adrenaliny w postaci 

ampułkostrzykawki. Jest to bezpośrednie działanie dające skuteczne efekty terapeutyczne [4]. 

Profilaktyka w przypadku nadwrażliwości powinna obejmować także:  

• unikanie miejsc szczególnego występowania owadów z grupy błonkoskrzydłych,  

• niespożywania napojów bezpośrednio z puszki bądź innego nieprzezroczystego 

tworzywa,  

• korzystanie ze środków odstraszających owady,  
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• najważniejsze jest jednak stałe posiadanie przy sobie już wspominanej 

ampułkostrzykawki z adrenaliną i edukowanie najbliższego środowiska pacjenta o 

korzystaniu z niej w razie potrzeby [11]. 

CEL PRACY 

 

Celem pracy jest ocena wiedzy i świadomości pacjentów mających alergię na jad 

owadów błonkoskrzydłych na temat możliwości wystąpienia stanów nagłych. 

 

MATERIAŁ I METODA 

 

Badanie przeprowadzono wśród pacjentów Oddziału Alergologii i Chorób 

Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK) w Białymstoku oraz Poradni 

Alergologicznej przy USK, którzy co najmniej od roku mieli zdiagnozowaną alergię na jad 

owadów błonkoskrzydłych.  

Badanie przeprowadzono w oparciu o kwestionariusz ankietowy własnego autorstwa, 

składający się z 15 pytań, na które pacjenci udzielali odpowiedzi Tak/Nie oraz z pytań 

otwartych, w których byli proszeni o wymienienie chorób, na jakie chorują lub objawów, 

którymi zamanifestował się u nich stan nagły. Badanie rozpoczęło się w listopadzie 2020 roku, 

a zakończyło w maju 2021 roku. Na przeprowadzone badanie uzyskano zgodę Komisji 

Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (APK.002.308.2020). 

 

WYNIKI  

 

W badaniu wzięły udział 34 osoby: 14 mężczyzn oraz 20 kobiet (Tab.1). Średni wiek 

pacjentów wynosił 47 lat, najmłodsza osoba miała 25 lat, a najstarsza 65 lat.  

Wszyscy badani posiadali wiedzę na temat gatunku owada, na jad którego są uczuleni. 

Większość osób (73,5%) wskazywała alergię na jad jednego gatunku. Najwięcej pacjentów 

zgłaszało nadwrażliwość na jad osy, następnie pszczoły i szerszenia (Tab. 1). 

Prawie wszyscy badani (33 osoby) pozostawali pod stałą opieką alergologiczną. 

Wszystkie osoby odpowiedziały twierdząco na pytania dotyczące wiedzy z zakresu: 

możliwości wystąpienia stanu nagłego, posiadania zawsze przy sobie ampułkostrzykawki z 

adrenaliną oraz poinformowania osób z najbliższego otoczenia o możliwości wystąpienia stanu 

nagłego i sposobie udzielania pomocy w takiej sytuacji (Tab. 2).  
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Większość badanych (31 osób) doświadczyło przynajmniej raz w życiu epizodu 

anafilaksji po użądleniu owada, u 18 osób konieczne było podanie adrenaliny (Tab. 3). 

Tabela 1. Charakterystyka grupy badanej 

 liczba % 

Płeć 

- Mężczyźni 14 41,2 

- Kobiety 20 58,8 

Liczba lat od zdiagnozowania alergii 

- 1-3 16 47,1 

- 4-6 12 35,3 

- powyżej 6 6 17,6 

Liczba gatunków owadów, na które występuje alergia 

- 1 25 73,5 

- 2 8 23,5 

- 3 1 3,0 

 

Tabela 2. Świadomość pacjentów na temat profilaktyki i pierwszej pomocy w stanie nagłym po 

użądleniu owada 
 

Stała opieka alergologiczna 

- tak 33 - 

- nie 1 - 

Wiedza z zakresu: 

 Tak Nie 

- możliwości wystąpienia stanu nagłego 34 0 

- posiadania zawsze ampułkostrzykawki z adrenaliną 34 0 

Poinformowanie najbliższego otoczenia o: 

 Tak Nie 

- możliwości wystąpienia stanu nagłego 34 0 

- sposobie udzielenia pomocy 34 0 

 

Tabela 3. Liczba pacjentów po przebytym epizodzie anafilaksji oraz konieczności przy tym 

podania adrenaliny 
 

 Tak Nie 

Epizody anafilaksji po użądleniu 

- mężczyźni 13  1 

- kobiety 18 2 

Razem 31 3 

Epizody anafilaksji, w których została podana adrenalina 

- mężczyźni 10 4 

- kobiety 8 12 

Razem 18 16 

Występowanie chorób przewlekłych 

- mężczyźni 5 9 

- kobiety 11 9 

Razem 16 18 
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Badani byli poproszeni o zaznaczenie spośród wymienionych 12 objawów: pokrzywka, 

obrzęk twarzy, zawroty głowy, uczucie osłabienia, kołatanie serca, chrypka, uczucie 

przeszkody w gardle, uczucie braku powietrza, ból brzucha, nudności i wymioty, utrata 

przytomności, świąd skóry, jakie zauważyli w momencie wystąpienia anafilaksji. Najczęściej 

wymienianymi objawami były: uczucie osłabienia, pokrzywka, świąd skóry, zawroty głowy, 

uczucie braku powietrza (Ryc.1).  

 

 

Rycina 1. Częstość występowania objawów anafilaksji w badanej grupie pacjentów 

 

DYSKUSJA  

 

W ciągu życia 94,5% osób zostało użądlonych przez owady z rzędu błonkoskrzydłych. 

U większości użądlenie wywołuje objawy miejscowe (swędzenie, zaczerwienienie, niewielki 

obrzęk). U niektórych osób dochodzi jednak do reakcji mających charakter gwałtowny, ostry, 

zagrażający życiu. Z tego powodu najważniejszą zasadą profilaktyki jest znajomość 

podstawowych faktów oraz sposobów reagowania przez osoby z grup ryzyka.  

Wyniki przeprowadzonego badania wykazały, iż osoby z alergią na jad owadów 

błonkoskrzydłych posiadają wysoki poziom wiedzy na temat tego, na co są uczulone oraz jak 

zapobiegać stanom nagłym zagrażającym ich życiu, takim jak anafilaksja. Wyniki 

prezentowanego badania wykazały również, jak ważną rolę w przebiegu alergii odgrywa 
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wiedza w zakresie udzielania pomocy poprzez najbliższe otoczenie, ponieważ przeważająca 

część badanych doświadczyła w swoim życiu epizodu anafilaksji. Uzyskane wyniki są zgodne 

z wynikami badania przeprowadzonego przez Smorawską – Sabanty E. i wsp. w Klinice 

Immunologii, Reumatologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wśród pacjentów 

Kliniki [10]. 

Najskuteczniejszą metodą profilaktyki jest unikanie użądleń. Choć nie zawsze jest 

to możliwe, to warto znać zachowania, które zmniejszają ryzyko użądlenia. Dlatego ważna jest 

edukacja pacjentów, aby w okresie wiosennym i letnim nie spożywali pokarmów i słodkich 

napojów na powietrzu, nie chodzili boso po trawie i nie zbliżali się do gniazd owadów. 

Odpowiednie przeszkolenie i zabezpieczenie we właściwe leki doraźne umożliwią pacjentowi 

i jego bliskim podjęcie skutecznego postępowania jeszcze przed przyjazdem zespołu pogotowia 

ratunkowego. Po użądleniu pacjent powinien przyjąć lek przeciwhistaminowy oraz doustny 

glikokortykosteroid. Gdy objawy narastają, chory przyjmuje adrenalinę w iniekcji 

domięśniowej. Na rynku dostępne są preparaty adrenaliny w ampułkostrzykawkach do 

samodzielnego zastosowania. Ponieważ spóźnione podanie adrenaliny wiąże się z ryzykiem 

rozwoju wstrząsu anafilaktycznego, nie należy odwlekać jej podania. Osoby, które przeszły 

reakcje uogólnione muszą posiadać taki pakiet leków przy sobie. Dalsze postępowanie 

prowadzi zespół ratunkowy przybyły na miejsce zdarzenia [11]. 

Edukacja pacjentów powinna się odbyć zarówno wśród osób najmłodszych po osoby 

dorosłe w całej populacji, bez ograniczania tylko do pacjentów z alergią na jad owadów. Dzieci 

od najmłodszych lat są najlepszymi adresatami kampanii edukacyjnych, ponieważ są na etapie 

utrwalania nawyków, które będą procentować w ich życiu dorosłym. Należy pamiętać również, 

że problem nadwrażliwości dotyczy zarówno dorosłych, jak i dzieci, nie wiadomo zatem, czy 

edukowanie dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym nie będzie też edukowaniem na 

wczesnym etapie przyszłych pacjentów [12]. Ważną rolę w procesie edukacyjnym odgrywają 

pracownicy ochrony zdrowia, na których również ciąży odpowiedzialność edukowania                            

i uświadamiania pacjentów o skuteczności profilaktyki, a szczególnie tej w postaci 

ampułkostrzykawki z adrenaliną.  

W 2013 roku powstała ogólnoświatowa kampania „Bądź przygotowany na szok”, 

zwracająca uwagę na realne zagrożenie anafilaksją. Adresatami tej kampanii byli pracownicy 

medyczni, pacjenci oraz osoby nie związane z medycyną. W kampanii podkreślono zagrożenie, 

jakie niesie za sobą nadwrażliwość na jad owadów błonkoskrzydłych [13].  
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Badanie przeprowadzone przez Maziarz M. i wsp., którego celem była ocena wiedzy 

pacjentów, w wybranym zakładzie opieki zdrowotnej, na temat anafilaksji. Wyniki badania 

wykazały, że pacjenci pomimo znajomości terminu anafilaksji, w 50% przypadków nie zdawali 

sobie sprawy z konsekwencji, jakie może dawać jej przebieg. Jest to kolejny dowód 

potwierdzający potrzebę regularnych kampanii edukacyjnych i edukacji w placówkach 

oświatowych i podmiotach zdrowotnych [14].  

Warto także wspomnieć o edukacji w zakresie poprawnego posługiwania się metodami 

terapeutycznymi dostępnymi wśród pacjentów, tj. ampułkostrzykawki z adrenaliną. Istotne jest, 

aby każdy przyszły użytkownik takiego sprzętu przeszedł przeszkolenie z zasad używania i 

korzystania oraz aby personel był odpowiednio zaznajomiony z najnowszymi dostępnymi 

technikami leczenia [15,16].  

 

WNIOSKI 

 

Wyniki badania pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 

1. Pacjenci z nadwrażliwością na jad owadów błonkoskrzydłych prezentowali wysoki 

poziom wiedzy, pozwalający im odpowiednio reagować w stanach nagłych 

zagrażających im życiu. 

2. Większość badanych doświadczyła epizodu anafilaksji po użądleniu przez owady 

błonkoskrzydłe. 
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WSTĘP 

 

 Idea opieki farmaceutycznej rozwijana jest na świecie od kilkudziesięciu lat. Jej 

początki sięgają lat 70. XX wieku. Obecnie w Polsce opieka farmaceutyczna definiowana jest 

w Ustawie o zawodzie farmaceuty jako "świadczenie zdrowotne (...), udzielane przez 

farmaceutę i stanowiące dokumentowany proces, w którym farmaceuta, współpracując z 

pacjentem i lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, a w razie potrzeby z przedstawicielami 

innych zawodów medycznych, czuwa nad przebiegiem indywidualnej farmakoterapii" [1]. 

 

ROZWINIĘCIE 

 

 Analiza piśmiennictwa dowodzi, iż objęcie pacjentów opieką farmaceutyczną ma 

korzystny wpływ na ich stan zdrowia oraz zadowolenie z opieki medycznej [2,3,4]. Obecnie                 

w większości krajów Europy stanowi ona jeden z kluczowych elementów wpływających na 

optymalizację farmakoterapii. Jej najważniejszą ideą jest zapewnienie możliwie największej 

skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania leków. Dobrze prowadzona opieka 

farmaceutyczna umożliwia uniknięcie zaostrzeń choroby, jak również chroni pacjenta przed 

wystąpieniem niepożądanych skutków farmakoterapii [5].  Może ona mieć pozytywny wpływ 

na adherencję (przestrzeganie zaleceń lekarskich), zwiększać skuteczność leczenia, a także 

wpływać na obniżenie kosztów terapii. Wszystkie te aspekty umożliwiają poprawę jakości 

życia chorego. Wymaga to ścisłej współpracy farmaceuty, lekarza oraz pacjenta. 

 W zależności od stanu pacjenta, celem prowadzenia opieki farmaceutycznej może być 

profilaktyka chorób, złagodzenie ich objawów, wyhamowanie postępu choroby lub całkowite 
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wyleczenie [5]. Farmaceuta, znając mechanizmy działania leków, ich właściwości 

fizykochemiczne, farmakokinetyczne i drogi metabolizmu, może przewidzieć reakcje 

konkretnego pacjenta na dany lek, w kontekście wieku chorego, dawki leku, jak też interakcji 

z innymi produktami leczniczymi [2]. Jest to możliwe dzięki przeprowadzeniu szczegółowego 

wywiadu, uwzględniającego pytania o choroby współistniejące oraz wszystkie leki                                   

i suplementy diety stosowane przez pacjenta  [6]. Posiadając szereg informacji dotyczących 

chorego, farmaceuta może przygotować spersonalizowany plan terapeutyczny, a następnie 

nadzorować jego wdrażanie i monitorować przebieg leczenia [5]. Do podstawowych 

elementów opieki farmaceutycznej należy zaliczyć: zapobieganie powstawania problemów 

lekowych, wykrywanie potencjalnych lub rzeczywistych problemów lekowych oraz 

rozwiązywanie problemów lekowych [2]. Problem lekowy definiowany jest jako każdy 

niepożądany efekt, który może być lub na pewno jest wynikiem stosowania danego leku [2]. 

Problemy lekowe mogą więc dotyczyć: 

• nieprawidłowego użycia danego produktu leczniczego, 

• braku w terapii danego pacjenta leku, który jest niezbędny, 

• stosowania produktu leczniczego, który ma wątpliwą skuteczność w danej jednostce 

chorobowej, 

• podania pacjentowi leku, który nie jest u niego wskazany ze względu na choroby 

współistniejące, 

• zastosowanie niewłaściwej dawki leku u konkretnego pacjenta, 

• stosowanie zbyt dużej liczby leków u jednego pacjenta, które wchodzą w interakcje                   

i mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie [2]. 

 Wielostronna, szczegółowa opieka farmaceutyczna jest wybitnie ważna u pacjentów                 

z chorobami przewlekłymi. Przyjmują oni często więcej niż kilka leków jednocześnie, a terapia 

trwa u nich zazwyczaj do końca życia. Wysoki poziom adherencji (przestrzegania zaleceń 

lekarskich), na który wpływa opieka farmaceutyczna, jest jednym z kluczowych czynników 

warunkujących skuteczne leczenie chorób przewlekłych i zapewniających dobre rokowania [7]. 

Farmaceuta, posiadając odpowiednią wiedzę i umiejętności, kontroluje proces farmakoterapii, 

kierując się dobrem chorego. Umożliwia to stałe monitorowanie jego stanu zdrowia i szybką 

modyfikację terapii w przypadku braku oczekiwanych efektów [2]. Jedną z chorób 

przewlekłych jest astma oskrzelowa. 

 Astma oskrzelowa to przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych. Uczestniczy                   

w niej wiele substancji oraz komórek wytwarzanych przez układ oddechowy [8]. Przewlekły 
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stan zapalny u chorych na astmę powoduje nadreaktywność oskrzeli, a to prowadzi do 

nawracających epizodów kaszlu, duszności, ściskania w klatce piersiowej i świszczącego 

oddechu [9]. Objawy te nasilają się zwłaszcza nad ranem lub w nocy. Wymienionym objawom 

astmy zazwyczaj towarzyszy rozlana obturacja oskrzeli, której nasilenie może się zmieniać                    

i która może ustępować samoistnie albo w wyniku leczenia [8]. 

 Astma oskrzelowa jest szeroko rozpowszechniona na całym świecie, a koszty leczenia 

chorych stale rosną [10,11]. Choroba ta jest obecnie uznawana za najczęstszą chorobę 

przewlekłą występującą u dzieci i osób do 40. r.ż. [12]. Według danych WHO na świecie na 

astmę choruje ok. 300 mln ludzi, a w ciągu kolejnych piętnastu lat szacuje się, że liczba chorych 

wzrośnie o kolejnych 100 milionów [13,15].  Pomimo dostępności skutecznych metod 

zapobiegania atakom astmy, corocznie z powodu tej choroby umiera na świecie ok. 250 000 

osób [13]. Częstość występowania astmy oskrzelowej u dzieci jest zróżnicowana w różnych 

krajach i różnych regionach tego samego kraju [14]. Najwyższy współczynnik zachorowań 

dotyczy Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, Australii, Szwecji i Finlandii, czyli krajów wysoko 

rozwiniętych [15]. W Polsce, jak pokazały wyniki badań epidemiologicznych (ECAP), na 

astmę cierpi ok. 12% mieszkańców, czyli ponad 4 mln osób. Szacuje się, że aż 75% z nich jest 

niewłaściwie leczona lub nie wie, że choruje na astmę [13]. Pacjenci, u których astma nie jest 

kontrolowana w sposób wystarczający, doświadczają zaostrzeń choroby i są zmuszeni do 

częstszych wizyt u lekarzy lub pobytów w szpitalu. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami 

finansowymi. W związku z przedstawioną epidemiologią i specyfiką leczenia, astma 

oskrzelowa stanowi obecnie znaczny problem społeczny i ekonomiczny. 

 Ze względu na etiopatogenezę, astmę oskrzelową klasyfikuje się jako atopową 

(alergiczną) i nieatopową (niealergiczną) [8]. W atopowej postaci choroby rozpoznaje się 

klinicznie uczulenie na alergeny inhalacyjne. W mediowaniu reakcji alergicznej biorą udział 

przeciwciała klasy IgE (reakcja typu 1, według Gella i Coombsa). U chorych na ten typ astmy 

zazwyczaj punktowe testy skórne są dodatnie, w surowicy można wykazać obecność 

podwyższonego stężenia IgE całkowitego, a inhalacyjne próby prowokacyjne  z alergenami 

powodują skurcz oskrzeli i wzrost ich nieswoistej nadreaktywności [8]. 

 Postać nieatopowa jest mniej poznana pod względem patogenetycznym. Najczęściej 

ujawnia się dopiero po 30. r.ż., często po infekcji dróg oddechowych. Testy skórne są zwykle 

ujemne, a stężenie IgE całkowitego w surowicy prawidłowe. Ta postać astmy ma zazwyczaj 

przebieg cięższy, postępujący, z częściej występującym bronchospazmem powysiłkowym [8,]. 

Chorobami współistniejącymi są przy niej często: przewlekły nieżyt nosa, polipy nosa, 
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idiosynkrazja aspirynowa [8,15]. Istnieją różne hipotezy próbujące wyjaśnić przyczynę 

rozwoju astmy nieatopowej. Jedna z nich zakłada, że astma może być inicjowana przez proces 

autoimmunologiczny wyzwalany przez infekcje [8]. 

 Astma może rozpocząć się w każdym wieku. U wielu chorych predyspozycje atopowe 

objawiają się najpierw alergią pokarmową, atopowym zapaleniem skóry lub alergicznym 

nieżytem nosa (tzw. marsz alergiczny) [14]. Objawy astmy występują zazwyczaj później, ale 

bywają też pacjenci, u których astma jest jedynym objawem atopii. W pierwszych latach życia 

astma manifestuje się najczęściej przewlekłymi lub nawrotowymi obturacyjnymi zapaleniami 

oskrzeli [14]. 

 W klasycznym przebiegu astmy występują zaostrzenia oraz okresy bezobjawowe. 

Najważniejszym objawem jest napadowa duszność bronchospastyczna, U niektórych chorych 

incydenty duszności są wywoływane przez intensywny wysiłek fizyczny (tzw. astma 

wysiłkowa), u innych powodem gwałtownego skurczu oskrzeli może być przyjęcie 

niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Zaostrzenia astmy mogą mieć też związek ze 

szkodliwym wpływem środowiska pracy (tzw. astma zawodowa) [8]. 

 Do ustalenia rozpoznania astmy oskrzelowej niezbędne jest przeprowadzenie przez 

lekarza dokładnego wywiadu z chorym, a także badanie fizykalne i badania dodatkowe. 

Wywiad powinien zawierać pytania o występujące u pacjenta objawy, ale także okoliczności, 

w których te objawy się pojawiają i nasilają - porę dnia, porę roku, czy po wysiłku fizycznym 

lub po przyjęciu niektórych leków. Lekarz, stawiając diagnozę, musi ustalić nie tylko, czy ma 

do czynienia z chorym na astmę, ale też czy choroba ta ma podłoże atopowe czy nieatopowe, 

czy ma postać astmy aspirynowej, zawodowej itd. Pominięcie któregokolwiek  z etapów 

procesu diagnostycznego powoduje błędy w dalszym postępowaniu.  Bywa, że pacjent jest 

leczony na nawracające infekcje dróg oddechowych, a w rzeczywistości doświadcza zaostrzeń 

astmy i napadów duszności bronchospastycznej. Spośród badań dodatkowych w diagnostyce 

astmy należy wymienić badania spirometryczne (test odwracalności obturacji - próba 

rozkurczowa, FEV1, PEF), ocenę stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu oraz badania 

obecności eozynofilów w plwocinie i eozynofilii we krwi obwodowej [8]. 

 Ze względu na to, iż objawy sugerujące astmę mogą wystąpić w przebiegu różnych 

innych chorób, niezwykle ważna jest diagnostyka różnicowa. Polega ona na wykonaniu badań 

umożliwiających wykluczenie lub potwierdzenie innej przyczyny obturacji układu 

oddechowego, np. wad wrodzonych, POChP, refluksu żołądkowo-przełykowego, kaszlu po 

ACEI, czy mukowiscydozy. Objawy te mogą być też skutkiem przebytego zakażenia np. 
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wirusem RSV. Badania, które uznane są za niezbędne w diagnostyce różnicowej astmy to RTG 

klatki piersiowej oraz badanie laryngologiczne [8]. 

 Pod względem nasilenia objawów chorobowych astmę dzieli się na sporadyczną oraz 

przewlekłą. Dodatkowo, astmę przewlekłą można sklasyfikować jako łagodną, umiarkowaną 

lub ciężką. Intensywność objawów na przestrzeni  miesięcy lub lat może się znacznie zmieniać 

[8].  Znaczny wpływ na przebieg astmy mają czynniki zależne od pacjenta, takie jak poziom 

adherencji (przestrzeganie zaleceń lekarskich), stosowana technika inhalacji, jak również 

odpowiednia kontrola objawów przy pomocy dostępnych leków [16].  Według raportów FDA 

ok 30-50% chorych nie przestrzega prawidłowo zaleceń lekarza, a ok. 20% pacjentów stosuje 

leki im niezaordynowane [7]. Szacuje się, że u takich pacjentów ryzyko zgonu może być nawet 

dwukrotnie wyższe w porównaniu do pacjentów przestrzegających zaleceń lekarza [7]. 

Przyczyny niskiej adherencji mogą być różne. Zalicza się do nich, m.in. wysoki koszt 

farmakoterapii, wiek pacjenta, obawę przed wystąpieniem działań niepożądanych leków, wiek 

pacjenta, barierę językową pomiędzy pacjentem a lekarzem, czy też trudne do zapamiętania 

schematy dawkowania [7]. W zapobieganiu negatywnemu wpływowi tych czynników 

kluczowa jest rola farmaceuty.  

 Z perspektywy klinicznej długofalowe cele leczenia astmy obejmują: 

• osiągnięcie dobrej kontroli objawów i utrzymanie przez pacjenta normalnego poziomu 

aktywności 

• zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zaostrzeń astmy, wystąpienia działań 

niepożądanych stosowanych leków oraz, co najważniejsze, ryzyka śmierci pacjenta 

spowodowanej astmą [17]. 

 Dobra współpraca pomiędzy chorym a farmaceutą jest jednym z ważnych warunków 

efektywnego leczenia astmy. Dzięki niej pacjent powinien osiągnąć odpowiedni poziom 

wiedzy i umiejętności, który pozwoli mu skutecznie kontrolować swój stan zdrowia. Charakter 

tej współpracy powinien być zawsze zindywidualizowany, w zależności od cech osobistych i 

przekonań danego pacjenta. 

 Podstawą do osiągnięcia dobrych wyników terapii jest dobra komunikacja farmaceuty 

z pacjentem. Ma ona bezpośredni wpływ na adherencję pacjenta i jego satysfakcję z leczenia. 

Duży wpływ na efekty terapii ma również poziom świadomości zdrowotnej pacjenta. Jeśli jest 

on niski, pacjent może nie rozumieć podstawowych informacji dotyczących leczenia i może nie 

być w stanie podjąć odpowiednich decyzji w kwestii swojego zdrowia. Istnieją strategie 

pozwalające farmaceucie rozwinąć dobrą komunikację z pacjentem oraz metody pozwalające 
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zmniejszyć wpływ niskiej świadomości zdrowotnej na wyniki terapii. Przedstawiono je w tabeli 

1. 

 

Tabela 1. strategie pozwalające farmaceucie rozwinąć dobrą komunikację z pacjentem oraz 

metody pozwalające zmniejszyć wpływ niskiej świadomości zdrowotnej na wyniki terapii 

[Opracowanie własne na podstawie: Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma 

Management and Prevention, 2022] 

 

 Leczenie pacjenta chorego na astmę obejmuje zalecenia postępowania 

farmakologicznego i niefarmakologicznego. W obu tych rodzajach zaleceń kluczowa jest rola 

farmaceuty jako osoby edukującej pacjenta, kontrolującej jego stopień adherencji, nadzorującej 

odpowiedni dobór leków i sposób ich stosowania, a także mogącej mieć czynny udział                                 

w identyfikowaniu pacjentów z nierozpoznaną astmą i kierowaniu ich do specjalisty. 

 Farmaceuta, przyjmując w aptece pacjenta z astmą, powinien mu przekazać 

podstawowe wiadomości dotyczące jego leczenia.  

             Przeprowadzając wywiad z chorym, farmaceuta zbiera informacje dotyczące jego 

aktualnego stanu wiedzy o chorobie i stosowanej terapii. Pytania, które farmaceuta może zadać 

choremu, aby ocenić jego stopień świadomości w chorobie, przedstawia tabela 2. 

Konieczne jest sprawdzenie, czy pacjent umie rozróżnić leki kontrolujące chorobę od 

leków doraźnych. Jeśli jest taka potrzeba, należy w jak najbardziej przystępny sposób 

wytłumaczyć choremu zasady leczenia. U niektórych pacjentów pomocne może być 

odpowiednie oznaczenie opakowań leków (np. "w razie duszności", "codziennie rano"). Należy 

przedstawić pacjentowi plan terapii i poinformować o konieczności jego przestrzegania. Chory 

kluczowe strategie ułatwiające dobrą 

komunikację 

metody zmniejszenia wpływu niskiej 

świadomości zdrowotnej 

sympatyczne usposobienie 

(uważność, życzliwość, humor) 

uporządkowanie informacji od 

najważniejszych do najmniej ważnych 

umożliwienie pacjentowi zadawania pytań oraz 

wyrażenia swoich przekonań i obaw 

mówienie powoli i używanie prostych słów 

(unikanie języka medycznego, jeśli to 

możliwe) 

chęć pomocy w rozwiązywaniu problemów uproszczenie pojęć liczbowych (np. 

używanie liczb zamiast procentów) 

wyrażanie słów uznania dla działań i osiągnięć 

pacjenta 

formułowanie skutecznych instrukcji 

(wykorzystywanie rysunków, zdjęć, tabeli 

lub wykresów) 

udzielanie spersonalizowanych informacji proszenie pacjenta o powtórzenie instrukcji 

(sprawdzanie zrozumienia) 
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musi też zostać poinformowany o dawkowaniu i okresie trwania terapii, jak również o sposobie 

działania danego leku i korzyściach z jego przyjmowania. Pomaga to pacjentom zrozumieć, 

dlaczego należy kontynuować leczenie także w okresie bezobjawowym [18]. 

 

Tabela 2. Pytania, które farmaceuta może zadać choremu, aby ocenić jego stopień świadomości 

w chorobie [18] 
 

Jak się Pan/Pani czuje? 

Od kiedy Pan/Pani choruje? 

Jak często i o jakich porach stosuje Pan/Pani te leki? 

Jak radzi sobie Pan/Pani ze stosowaniem tych leków? 

Czy wie Pan/Pani jak działa ten lek? 

 

 Wydając lek podawany wziewnie, farmaceuta powinien udzielić pacjentowi informacji 

na temat prawidłowej obsługi urządzenia. Jeśli lek ma być podawany za pomocą nebulizatora, 

należy o tym poinformować i upewnić się, czy pacjent go posiada oraz czy potrafi odpowiednio 

go używać [18].  

Jeśli produkt leczniczy zawiera inhalator, należy zapytać pacjenta, czy już kiedyś go 

używał i czy radzi sobie z podawaniem leku. Można przy tym poprosić pacjenta, aby pokazał, 

jakie czynności po kolei wykonuje [18]. 

               Jeśli pacjent otrzymuje dany lek po raz pierwszy, należy przećwiczyć z nim obsługę 

urządzenia. Warto też zapewnić pacjenta, że może zgłosić się do apteki po pomoc w razie 

wątpliwości lub od razu ustalić terminy wizyt kontrolnych.  

              Pacjent powinien też otrzymać informacje na temat dodatkowych działań 

wspierających leczenie, takich jak zaprzestanie palenia papierosów lub wykonywanie ćwiczeń 

oddechowych. Wszystkie przeprowadzone działania należy udokumentować. 

 Istotna rolę w samokontroli astmy może pełnić pikflometr (urządzenie mierzące 

maksymalną szybkość przepływu powietrza podczas wydechu). 

              Farmaceuta powinien zapytać pacjenta, czy używa pikflometru, a jeśli nie, powinien 

zaproponować jego nabycie. Jest to ważne, ponieważ osoby chore na astmę często 

przyzwyczajają się do tolerowania swego złego stanu, a pikflometr pozwoli obiektywnie ocenić 

stan płuc. Należy przy tym pouczyć pacjenta o metodzie oznaczania PEF przy użyciu 

pikflometru i o sposobie postępowania w przypadku wystąpienia zaostrzeń.   

 Farmakoterapia  astmy  podzielona  jest  na  poszczególne kroki w zależności od stanu 
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pacjenta i stopnia zaawansowania choroby. Możliwe ścieżki terapii oraz kroki 1-5 w terapii 

dorosłych i nastolatków przedstawiono w tabeli 3. 

Farmaceuta, nawiązując przyjazną, opartą na zaufaniu relację z pacjentem, może mieć 

istotny wpływ na utrzymanie terapii astmy na niższym "kroku". 

 

Tabela 3. Możliwe ścieżki terapii oraz kroki 1-5 w terapii dorosłych [Opracowanie własne na 

podstawie: Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and 

Prevention, 2022] 
 

 Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 

podstawowa 

ścieżka 

terapii 

niskie dawki ICS  

+  

formoterol  

stosowane w razie potrzeby 

niskie dawki 

ICS  

+  

formoterol 

stosowane 

codziennie 

średnie dawki 

ICS  

+ 

formoterol 

stosowane 

codziennie;      

u niektórych 

pacjentów 

może być 
potrzebna 

krótkotrwała 

terapia doustna 

glikokortyko-

steroidami 

dodatek 

LAMA; 

do rozważenia 

terapia dużymi 

dawkami ICS  

+  

formoterol 

 

 +/-   
terapia 

biologiczna 

 

 +/-  

doustne 

glikokortyko-

steroidy 

alternatywna 

ścieżka 

terapii 

w razie 

potrzeby 

SABA  

+  

niska 

dawka ICS 

niska dawka 

ICS stosowana 

codziennie 

niskie dawki 

ICS  

+  

LABA 

stosowane 

codziennie 

średnie/duże 

dawki 

ICS  

+ 

LABA 

stosowane 

codziennie; 

 u niektórych 

pacjentów 

może być 

potrzebna 

krótkotrwała 

terapia doustna 

glikokortyko-

steroidami 

dodatek 

LAMA; 

do rozważenia 

terapia dużymi 

dawkami 

ICS  

+  

LABA 

+/-  

terapia 

biologiczna 

+/-  

doustne 

glikokortyko-

steroidy 
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Tabela 4. Możliwe ścieżki terapii oraz kroki 1-5 w terapii nastolatków [Opracowanie własne 

na podstawie: Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and 

Prevention, 2022 ] 

 Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 

podstawowa 

ścieżka terapii 

w razie potrzeby 

SABA + niska 

dawka ICS 

niska dawka 

ICS 

stosowana 

codziennie 

niska dawka 

ICS + LABA 

 

lub 

 

średnia 

dawka ICS 

 

lub 

 

bardzo niska 

dawka 

ICS  

+  

 formoterol 

średnia 

dawka 

ICS + LABA 

 

lub 

 

niska dawka 

ICS  

+ 

formoterol; 

 

u niektórych 

pacjentów 

może być 

potrzebna 

krótkotrwała 

terapia 
doustna 

glikokorty-

kosteroidami 

 

wyższe 

dawki ICS + 

LABA 

 

lub 

 

terapia 

biologiczna 

inne możliwości 

kontroli 

astmy 

(ograniczone 

wskazania 

lub mniej 

dowodów na 

skuteczność lub 

bezpieczeństwo) 

do rozważenia 

niska dawka ICS 

stosowana 

codziennie 

LTRA 

stosowany 

codziennie 

 

lub 

 

w razie 

potrzeby 

SABA  

+  

niska dawka 

ICS 

niska dawka 

ICS 

 + 

 LTRA 

dodatek 

tiotropium 

 

lub 

 

dodatek 

LTRA 

terapia 

biologiczna 

 

lub 

 

do 

rozważenia 

doustne 

gliko-

kortyko-

steroidy 

 

 Jeśli pacjent skarży się na występujące pomimo leczenia objawy astmy, należy 

sprawdzić: 

• technikę inhalacji – poprosić pacjenta o pokazanie, w jaki sposób używa urządzenia; w 

razie potrzeby wskazać błąd i nauczyć poprawnego użytkowania; 

• adherencję pacjenta - zapytać pacjenta, jaki ma plan leczenia i jak się do niego stosuje; 

w razie potrzeby wytłumaczyć, dlaczego tak ważne jest przestrzeganie zaleceń 

lekarskich; 
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• prawidłowość diagnozy astmy – w niektórych przypadkach warto zachęcić pacjenta do 

wizyty u lekarza innej specjalności, np. kardiologa, gastrologa, aby wykluczyć inną 

przyczynę występujących objawów; 

• możliwość ciągłej ekspozycji na czynnik drażniący lub uczulający w domu lub w 

środowisku pracy [17]. 

 Jeśli u pacjenta udało się osiągnąć dobrą kontrolę objawów i utrzymać ją przez co 

najmniej 3 miesiące, możliwe jest wykonanie "kroku w tył" na ścieżce terapii. 

 Jak przedstawiono w tabelach 2 i 3, najważniejszym lekiem kontrolującym w terapii 

astmy są glikokortykosteroidy stosowane wziewnie (ICS). Należy do nich np. budezonid, 

beklometazon, cyklezonid, mometazon, flutikazon. Leki te redukują stan zapalny dróg 

oddechowych, pomagają kontrolować objawy astmy i zmniejszają ryzyko wystąpienia 

zaostrzeń [23]. Dla uzyskania najlepszych wyników terapii, leczenie ICS powinno zostać 

rozpoczęte możliwie jak najszybciej po postawieniu diagnozy astmy u pacjenta. Badania 

pokazują [19,20,21], że szybkie rozpoczęcie terapii niską dawką ICS prowadzi do większej 

poprawy funkcji płuc w porównaniu do pacjentów, u których terapia została rozpoczęta dopiero 

po 2-4 latach od wystąpienia objawów. Po upływie takiego czasu konieczne może być 

zastosowanie większej dawki ICS, a efekt poprawy funkcji płuc był mniejszy [20]. Długotrwałe 

stosowanie ICS często budzi lęk u pacjentów. Rolą farmaceuty jest wyrażenie zrozumienia dla 

tych obaw i objaśnienie mechanizmu działania tych leków. Należy podkreślić przy tym 

miejscowe bezpośrednie działanie ICS w oskrzelach i wyjaśnić, że regularne stosowanie 

glikokortykosteroidów wziewnych, zgodnie z zaleceniami lekarza, pomoże kontrolować astmę 

i uniknąć doustnego stosowania tych leków, co wiązałoby się z dużo większym ryzykiem. U 

dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych oraz z chorobą umysłową lub zaburzoną 

sprawnością manualną, farmaceuta powinien zalecić przeprowadzenie inhalacji za pomocą 

komory inhalacyjnej (spejsera). Umożliwi to podanie właściwej dawki leku, a jednocześnie 

obniży ryzyko działań niepożądanych, takich jak kandydoza jamy ustnej, chrypka, podrażnienie 

gardła [22]. Należy też poinformować pacjenta o konieczności przepłukania jamy ustnej po 

inhalacji. Ważne jest także, aby pacjent wiedział, iż musi informować o przyjmowaniu ICS 

innych lekarzy wypisujących mu leki, gdyż substancje w nich zawarte mogą wpływać na 

metabolizmu glikokortykosteroidów. 

 Kolejnym lekiem włączanym to wczesnej terapii astmy u dorosłych jest długo 

działający   ß2-mimetyk (LABA), najczęściej formoterol. Inhalacja tą substancją wywołuje 

długo utrzymujący się efekt rozszerzający zwężone oskrzela. Formoterol działa już po kilku 
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minutach, a jego działanie utrzymuje się przez 12 godzin, dlatego stosuje się go zazwyczaj 2 

razy na dobę. Należy poinformować pacjenta, że na początku leczenia mogą pojawić się u niego 

działania niepożądane, takie jak kołatanie serca, drżenia, niepokój i lekkie bóle głowy. Objawy 

te ustępują zazwyczaj w toku terapii [24]. Alternatywna ścieżka terapii może uzwględniać 

zastosowanie innego LABA niż formoterol, czyli salmeterolu lub indakaterolu. Indakaterol 

powinien być stosowany tylko 1 raz dziennie o tej samej porze. Jeśli LABA i ICS są stosowane 

w oddzielnych preparatach, pacjent powinien najpierw inhalować LABA, a następnie ICS, 

dzięki czemu oskrzela będą optymalnie rozszerzone na penetrację leków przeciwzapalnych. W 

przypadku stosowania przez pacjenta indakaterolu należy bezwzględnie sprawdzić, czy pacjent 

nie przyjmuje ß-blokerów (włącznie z kroplami do oczu) [24]. Wszyscy pacjenci stosujący 

LABA powinni otrzymać informację o możliwości wystąpienia zaburzeń rytmu serca w 

połączeniu z innymi lekami oraz alkoholem, a także o tym, że substancje te mogą w istotny 

sposób upośledzać zdolność reakcji i uniemożliwiać obsługę maszyn. 

 Lekami stosowanymi w momencie zaostrzenia astmy i pogorszenia się stanu pacjenta 

są krótko działające  ß2-mimetyki (SABA), np. salbutamol, fenoterol, terbutalina. Używa się 

ich do sporadycznego leczenia napadów astmy u dzieci oraz w alternatywnej ścieżce terapii 

dorosłych. Mogą być też stosowane do krótkoterminowego zapobiegania skurczowi oskrzeli 

wywołanego wysiłkiem fizycznym (EIB) [25]. Stymulują one po inhalacji receptory  ß2 w 

mięśniach gładkich, dzięki czemu mięśnie rozluźniają się i następuje rozszerzenie zwężonych 

oskrzeli. Działanie tych leków pojawia się już kilka minut po inhalacji, dlatego pacjent może 

ich używać w sytuacjach nagłej duszności, jak również profilaktycznie – w przypadku astmy 

wysiłkowej lub w razie przewidywanego kontaktu z alergenem [18]. Farmaceuta powinien 

poinstruować pacjenta, jakie czynności należy wykonać w momencie napadu duszności. 

Należy pokazać, w jaki sposób przyjąć pojedynczą dawkę leku, poinformować o zaletach 

wykonywania ćwiczeń oddechowych oraz o możliwości przyjęcia kolejnej dawki leku w razie 

braku poprawy po kilku minutach. Ważna jest informacja o tym, że działania niepożądane tych 

leków, takie jak niepokój, bóle głowy, drżenia ustępują w trakcie leczenia. Rodziców dzieci 

poniżej 12. r.ż. warto uprzedzić, że u dzieci może wystąpić nadaktywność i nadmiernie 

pobudzenie [18]. ß2-mimetyki wchodzą też w interakcje z wieloma innymi lekami, dlatego 

farmaceuta powinien zapytać pacjenta o wszystkie stosowane przez niego leki. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na ß-blokery, które mogą spowodować duszność u pacjenta z astmą [25]. 

 Bardzo istotną informacją, którą pacjent powinien otrzymać od farmaceuty jest fakt, że 

SABA w terapii przewlekłej mogą być stosowane tylko w połączeniu z lekami 
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przeciwzapalnymi (ICS).  Należy przy tym uświadomić pacjenta, że nadużywanie SABA 

(zużywanie w ciągu roku 3 lub więcej pojemników 200-dawkowych) zwiększa ryzyko 

zaostrzeń astmy [17,23]. Zredukowanie do minimum, a najlepiej  zupełne wyeliminowanie 

potrzeby stosowania przez dorosłego pacjenta SABA jest jednym z celów leczenia                                        

i jednocześnie miarą skuteczności terapii [17]. Rozpoczęcie przez lekarza terapii astmy lekiem 

typu SABA może czasem skutkować uznaniem go przez pacjenta za swój główny, 

najważniejszy lek w leczeniu astmy. To z kolei może doprowadzić do niedocenienia roli ICS 

(jeśli ten lek będzie przepisany do codziennego stosowania później w toku terapii) oraz niskiej 

adherencji pacjenta w stosowaniu tego leku. Zadaniem farmaceuty jest wytłumaczenie 

pacjentowi roli każdego leku i zwrócenie mu uwagi, aby nie nadużywał SABA i przestrzegał 

ściśle zaleceń lekarza  dotyczących terapii ICS. 

 Leki dodatkowe u pacjentów z ciężką astmą powinny zostać rozważone, jeśli pacjent 

ma uporczywe objawy oraz/lub zaostrzenia pomimo zoptymalizowanego leczenia                                      

z zastosowaniem dużej dawki leków kontrolujących [17]. Jednym z takich leków jest bromek 

tiotropium. Jest to długo działający lek cholinolityczny, blokujący receptory muskarynowe 

[LAMA]. Powoduje rozszerzenie oskrzeli oraz zmniejszenie nadmiernego wydzielania śluzu. 

Jego działanie utrzymuje się co najmniej 24 godziny, dzięki czemu wystarcza podawanie go 

raz dziennie o tej samej porze. Farmaceuta powinien poinformować pacjenta o typowym 

działaniu niepożądanym tego leku, jakim jest suchość w jamie ustnej [26]. Szczególną uwagę 

farmaceuty powinni zwrócić pacjenci z jaskrą oraz przerostem prostaty, u których terapia 

tiotropium powinna być prowadzona pod szczególnym nadzorem lekarza. Tiotropium może 

być przepisywane nie tylko pacjentom dorosłym, ale też dzieciom powyżej 6. r.ż. Osoby 

powyżej 18. r.ż. z ciężką astmą mają możliwość terapii preparatem zawierającym kombinację 

substancji czynnych ICS-LABA-LAMA np. beklometazon-formoterol-glycopyrronium. 

 U pacjentów z ciężką astmą konieczne może być zastosowanie terapii biologicznej. 

Omelizumab to rekombinowane, humanizowane przeciwciało monoklonalne, wiążące się 

selektywnie z ludzką immunoglobuliną E. Zapobiega to jej wiązaniu się z receptorem IgE na 

komórkach tucznych i wyzwoleniu kaskady alergicznej. Substancja ta może być stosowana jako 

terapia dodatkowa u pacjentów z ciężką IgE-zależną astmą alergiczną powyżej 6. r.ż [17].                      

W Polsce stosowany jest zastrzyk podskórny Xolair [27]. Rolą farmaceuty jest uświadomienie 

pacjenta (lub jego opiekuna) w kwestii sposobu działania tego leku jako substancji 

zapobiegającej reakcji zapalnej. Pacjent musi rozumieć, że aby osiągnąć dobrą skuteczność, lek 
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powinien być przyjmowany przez dłuższy czas, a jego odstawienie spowoduje ponowny wzrost 

stężenia wolnego IgE i wyzwolenie kaskady alergicznej [18]. 

 U dzieci chorujących na astmę do terapii może zostać włączony antagonista receptorów 

leukotrienowych (LTRA) – montelukast – stosowany doustnie. Wiąże się on z dużym 

powinowactwem i selektywnością do receptorów CysLT1, blokując reakcje zapalne 

wywoływane przez leukotrieny. Dzięki temu rozszerza oskrzela i zmniejsza przepuszczalność 

naczyń oraz wytwarzanie śluzu. Może on być stosowany do terapii przewlekłej lub 

profilaktycznie w astmie wysiłkowej [28]. Działaniem niepożądanym tego leku mogą być 

koszmary senne oraz zmiany w zachowaniu, o czym warto poinformować rodzica dziecka 

chorującego na astmę [28]. 

 Ostatnim krokiem w leczeniu astmy jest doustne przyjmowanie glikokortykosteroidów 

(GKS). Powinny one być przepisywane jedynie w przypadkach ciężkiej astmy, kiedy nie 

uzyskano odpowiedniej kontroli objawów w poprzednich krokach, pomimo dobrej adherencji 

i właściwej techniki inhalacji. GKS podawane doustnie działają w całym organizmie. 

Zmniejszają wydzielanie śluzu, zwalczają istniejący stan zapalny, redukują obrzęk oskrzeli. 

Należy dokładnie wytłumaczyć pacjentowi plan leczenia glikokortykosteroidami, 

poinformować o tym, że tabletki powinny być przyjmowane w całości do posiłku lub po 

posiłku, a także uczulić na to, aby pacjent nie odstawiał leku bez konsultacji z lekarzem. 

Zmniejszenie dawki powinno następować zawsze stopniowo według pisemnego 

harmonogramu sporządzanego przez lekarza. Stosowane ogólnie glikokortykosteroidy 

wykazują znacznie więcej działań niepożądanych w porównaniu do stosowania wziewnego.                  

W terapii krótkotrwałej zdarzają się owrzodzenia błony śluzowej żołądka [29].   

              Rolą farmaceuty jest ostrzeżenie pacjenta o szkodliwości jednoczesnego stosowania 

ogólnego GKS z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi dostępnymi bez recepty. Zwiększa 

to znacznie ryzyko wystąpienia krwawień z przewodu pokarmowego. Bardzo istota może być 

interwencja farmaceuty w momencie, gdy pacjent stosujący ogólnie GKS  zapada na ostrą 

infekcję wirusową lub gdy planuje szczepienie ochronne. Farmaceuta powinien wówczas 

zadbać, aby pacjent, będąc w stałym kontakcie  z lekarzem prowadzącym, mógł bezpiecznie 

odstawić glikokortykosteroidy doustne na potrzebny okres czasu. Rolą farmaceuty jest też 

poinformowanie pacjentów prowadzących przewlekłą terapię GKS podawanymi ogólnie                                 

o ryzyku wystąpienia osteoporozy. Należy zalecić tym pacjentom stosowanie dodatkowych 

preparatów z wapniem i witaminą D [18]. 
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 Farmaceuta ma również możliwość wykonywania działań niezwiązanych z leczeniem 

farmakologicznym, a mogących mieć znaczny wpływ na terapię astmy: 

• promowanie szczepień ochronnych przeciw pneumokokom oraz corocznych szczepień 

przeciw grypie - infekcje te są częstą przyczyną zaostrzeń astmy oskrzelowej; 

• odczulanie – farmaceuta powinien poinformować pacjenta chorującego na astmę 

alergiczną o możliwości wykonania odczulania, czyli przyzwyczajania układu 

odpornościowego do alergenu wywołującego alergię; 

• odzwyczajenie od palenia papierosów – farmaceuta może zaproponować dostępne bez 

recepty preparaty wspierające rzucenie palenia tytoniu, np. zawierające cytyzynę. 

 

PODSUMOWANIE 

 

 Objęcie pacjentów opieką farmaceutyczną ma zdecydowanie korzystny wpływ na ich 

zdrowie. Umożliwia zwiększenie skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania leków. 

Farmaceuta może pełnić istotną rolę w procesie leczenia pacjentów z astmą na każdym etapie 

ich terapii  jako osoba edukująca pacjenta, kontrolująca jego stopień adherencji, nadzorująca 

odpowiedni dobór leków i sposób ich stosowania. Dobrze prowadzona opieka farmaceutyczna 

może znacznie zwiększyć stopień adherencji pacjenta i zapobiec postępowi choroby, a nawet 

umożliwić wykonanie "kroku w tył" na ścieżce terapii. 

 Obecnie w Polsce opieka farmaceutyczna ma dość mocno ograniczony zakres. Jej 

pojęcie jest często nieznane wielu specjalistom, a farmaceuta wciąż bywa postrzegany jako 

osoba wydająca produkty lecznicze, a nie ekspert w zakresie doboru terapii dla pacjenta [1]. 

Rozwinięcie opieki farmaceutycznej w Polsce będzie wymagało wielu działań w przyszłości. 
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Po pierwsze, miej zdefiniowany, jasno określony cel (ideał, zadanie).  

Po drugie, zdobądź potrzebne zasoby by do niego dojść; wiedzę, pieniądze, materiały, metody. 

Po trzecie, skieruj wszystkie te zasoby na osiągnięcie celu”  

Arystoteles [1] 

 

   Powszechnie wiadomo, że  człowiek podczas całego swojego życia poszukuje 

właściwej drogi, dokonując  nieustających wyborów, formułując cele i sukcesywnie do nich 

dążyć.  

Cała doktryna filozoficzna, pedagogiczna, psychologiczna oraz socjologiczna, poprzez 

badanie i określanie modelu orientacji życiowej, stara się określić kierunki przemian                        

i tłumaczyć te procesy. Jednakże dynamika zmian społecznych wymusza przyporządkowania 

nowych wytworów rzeczywistości.  

W opinii Cudowskiej [2] „określona orientacja życiowa, poczucie sensu własnego 

istnienia nie jest ustalane raz na zawsze, lecz poszukujemy go nieustannie w sobie                             

i w innych”.   W literaturze przedmiotu [3] podkreśla się, iż rozważając kwestie orientacji 

życiowej oraz związanego z tym wyboru, powinno się brać pod uwagę motywację i cele. 

Psychologia społeczna zakłada, że „nasze motywacje i cele kształtowane są przez 

uczenie się i kulturę, ale również biologię” [3].  
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  Zauważa także [3], iż wszyscy ludzie są przedstawicielami biologicznego gatunku,                

a ich podstawowe motywacje społeczne są podobne, ponieważ dzielą doświadczenia, cele 

oraz normy społeczne z innymi członkami swojej kultury. Każdy ma też własne, 

niepowtarzalne doświadczenia oraz wyjątkowy i niepowtarzalny zespół celów społecznych 

[3]. 

Według Mac-Czarnik [4] „świadome działanie ludzkie zawsze nosi znamię wolnego 

wyboru. O wyjątkowości i osobowym charakterze życia ludzkiego przesądza zdolność 

dokonywania decyzji oraz tworzenia planów. Umiejętności dokonywania wyborów mających 

długoterminowy wpływ na dalsze życie, nie tylko własne, ale i innych osób, wydaje się być 

nieodzownym warunkiem efektywnego planowania życia”. 

Każdy człowiek  musi w swoim życiu zaplanować ścieżkę edukacyjną i motywację do 

pracy w wybranym zawodzie. Samo planowanie przyszłości w kontekście studiów wyższych 

jest procesem bardzo złożonym, gdyż człowiek musi patrzeć przez pryzmat przyszłości                      

i własnej kariery zawodowej.  

W opinii Wołk [5] „pomimo, że rozwój człowieka przebiega przez całe życie,                          

w poszczególnych jego okresach występują charakterystyczne dla ludzi zadania rozwojowe, 

powodujące przemiany w osobowości oraz prowadzące do określonych osiągnięć 

rozwojowych”. Okres wyboru kierunku studiów oraz samego studiowania jest bardzo 

zintensyfikowany. Młody człowiek styka się z ogromną ilością informacji i konfrontuje swoją 

wiedzę o świecie. Studia wymagają systematyczności, są przejściem w doroślejszy okres 

życia. Tutaj nauka i doświadczenia edukacyjne wiążą się w większości z przyszłym 

zawodem, zdobyte doświadczenia kształtują decyzje zawodowe.  

Literatura poświęcona procesom kształtowania własnej drogi życiowej określa 

strategie konstruowania własnej przyszłości. Jak podkreśla Timoszyk-Tomczak [6] „strategie 

określają sposoby radzenia sobie z zaistniałą sytuacją problemową, czyli konstruowaniem 

własnej  przyszłości. Sposoby te muszą być podporządkowane pewnej nadrzędnej regule, czyli 

wypracowaniu wizji własnego życia”. 

W piśmiennictwie fachowym [6], na podstawie powyższych założeń,  wyróżnia się 

strategie: 

• realistyczną –  stanowiącą zbiór reguł służący do konstruowania własnej przyszłości 

oparty na umiejętnej obserwacji innych ludzi oraz samego siebie, wykorzystywanie 

indywidualnych zdolności i umiejętności oraz na adekwatnej analizie własnej sytuacji 
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• autorytetu –  której zasadą jest zbieranie rad, wskazówek od innych, uznanych za 

mądrzejszych, bardziej doświadczonych, lepszych – i wykorzystywanie ich we 

własnym procesie tworzenia przyszłego życia 

• przymusu – odwołującą się do konieczności wynikającej z nakazu innych osób bądź 

okoliczności zewnętrznych, które wpłynęły na kształt  konstruowania przyszłości 

• życzeniową – której istotą jest tworzenie fantazji na temat własnej przyszłości, często 

odbiegających od faktycznych możliwości jednostki oraz brak określania sposobów 

realizacji budowanych wizji 

• oczekiwania – polegającą na czekaniu na to, co się wydarzy,  jej główna zasada opiera 

się na przeświadczeniu, że trudno planować sposoby osiągania stawianych sobie 

celów, a czasami cele, gdyż i tak zależy to od przeznaczenia, siły wyższej czy losu 

• carpe diem – będącą zbiorem  taktyk, koncentrujących się na osiąganiu przyjemności 

oraz korzystaniu z uroków dnia codziennego – zarówno w teraźniejszości, jak                    

i w przyszłości. 

    Na przestrzeni ostatnich  lat nastąpiła bardzo gwałtowana zmiana w rozumieniu 

i postrzeganiu życia zawodowego ludzi  [cyt. za 7]. Wcześniej obowiązywał model 

społeczno-zawodowy, którego trzema składowymi i niezmiennymi składnikami były: 

• etap przedzawodowy (uczenie się, zdobywanie zawodu), 

• etap zawodowy (działalność zawodowa, praca - przez cały czas w jednym zawodzie, 

w jednym miejscu), 

• etap postzawodowy (wycofanie z pracy, przejście na emeryturę) [cyt. za 7]. 

Wraz ze zmieniającą się rzeczywistością i wystąpieniem szeregu czynników 

ekonomicznych, gospodarczych, politycznych i społecznych, nastąpiła również zmiana 

obowiązującego schematu - w miejsce powyższej trójetapowości wszedł model oparty 

na rozumieniu życia zawodowego w aspekcie planowania i realizowania kariery zawodowej 

[cyt. za 7].  Przejawem tej zmiany było między innymi [cyt. za 7]: 

• rozszerzenie ścieżki zawodowej (niekoniecznie wykonywanie jednego zawodu 

do końca życia) 

• brak typowego etapu przygotowania do zawodu (zawód można właściwie zdobyć 

w każdej chwili -> edukacja ustawiczna) 

• wydłużenie czasu edukacji szkolnej (kiedyś praca od 15.-16. roku życia; obecnie 

w tym wieku kończy się dopiero gimnazjum). 
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W opinii Krawczyk i wsp. [8], odkrywanie swojego powołania, wybór właściwej drogi 

edukacyjnej i przyszłego zawodu należą do trudnych życiowo zadań, wymagających wielu 

przemyśleń, angażujących w poważnym stopniu potrzeby jednostki, czyli odczuwane przez 

nią braki przedmiotowe (potrzeby określonych rzeczy) i funkcjonalne (potrzeby określonego 

rodzaju działań). 

             Podsumowaniem może być cytat z „Króla Demona” Cindy Williams Chima 

„Powołanie to nie jest coś, co się nakłada jak warstwę farby i zmienia, kiedy chcesz. 

Powołanie tkwi w tobie. Nie masz wyboru. Jeśli zajmiesz się czymś innym, poniesiesz 

porażkę”[9]. 
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Wybierz pracę, którą kochasz,  

a nie będziesz pracować ani jednego dnia przez całe życie 

Konfucjusz [1] 

 

     W piśmiennictwie poświęconym problematyce związanej  z wyborami zawodu nie 

można spotkać jednolitej koncepcji rozwoju zawodowego człowieka. Każda z nich wyróżnia 

inne determinanty wyboru, w oparciu o różny punkt widzenia, np. przez pryzmat danej 

dyscypliny naukowej.  

     W myśli socjologicznej, za Lelińska [2],  zawód określany jest jako „wyznacznik 

zajmowanej przez jednostkę pozycji społecznej. Wybór zawodu i kierunku kształcenia jest 

antycypacją przyszłego statusu społecznego, od którego zależy dystrybucja wielu dóbr: 

dochodów, poziomu i rodzaju konsumpcji, stylu życia, prestiżu i rodzaju środowiska 

społecznego, w którym jednostka będzie przebywać znaczącą część swojego życia”. 

W literaturze przedmiotu, za Lelinska [2] najważniejszymi teoriami socjologicznymi 

związanymi z wyżej wymienionym problemem są: 

• Teoria Osiągnięć Edukacyjnych Mare’a  - określająca oddziaływanie środowiska 

społecznego na motywację do pokonywania kolejnych progów edukacyjnych. Jest to, 

przykładowo, oddziaływanie środowiska rodzinnego na stymulowaniu motywacji 
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dziecka do pokonywania kolejnych progów edukacyjnych mimo posiadania niższych 

zdolności. Teoria wskazuje, iż im wyższy jest status zawodowy rodziców, ich 

wykształcenie i dochody, tym wyższe jest prawdopodobieństwo przejścia przez 

kolejne progi edukacyjne i zdobycie większego poziomu wykształcenia. Na kolejnych 

etapach kształcenia maleje wpływ środowiska społecznego, a wzrasta rola osiągnięć 

szkolnych i posiadanych zdolności. 

•    Koncepcja Nierówności Edukacyjnych Boudona – ukazuje oddziaływanie 

pochodzenia społecznego jednostki na zróżnicowanie dostępu do wykształcenia. 

Teoria wskazuje, że im wyższy jest status społeczny określonej klasy lub warstwy 

społecznej, tym wyższą rangę przypisuje ona celom edukacyjnym. W związku z tym 

nawet przy jednakowych wynikach w nauce młodzież pochodząca z klas wyższych 

podejmuje bardziej ambitne cele edukacyjne. 

•    Funkcjonalna Teoria Uwarstwienia Społecznego Davise’a i More’a  - prezentuje 

dwie drogi osiągania pozycji społecznej: dziedziczenia zawodu rodziców bądź 

ułatwienia startu do pozycji o podobnym prestiżu oraz własnych osiągnięć i zdolności. 

Koncepcja sygnalizuje fakt, iż w każdym społeczeństwie jest stratyfikacja, czyli 

nierówny podział korzyści materialnych i prestiżu społecznego. Konsekwencją tej 

stratyfikacji jest obecność warstw i klas społecznych wynikających z potrzeby 

umiejscawiania się jednostek na różnych pozycjach w strukturze społecznej. 

•    Teoria Społecznej Integracji Riesa – eksponuje rolę społeczeństwa jako 

dystrybutora pozycji społecznej osiąganej przez jednostkę. Jednostka informuje 

środowisko o swoich wymaganiach co do planowania pozycji społecznej. 

Społeczeństwo, jako „dystrybutor” ról społecznych, ocenia wymagania jednostki i je 

akceptuje. Ważne miejsce w wyborze zawodu Ries przypisuje społeczeństwu i jego 

kulturze: kształtowi i strukturze społecznej – jej otwartości, normom i wartościom 

społecznym ukształtowanym poprzez społeczeństwo, religii i autorytetom. Druga 

grupa czynników to środowisko społeczne jednostki: struktura i wielkość rodziny, styl 

wychowania, środowisko szkolne, grupy rówieśnicze, krewni, miejsce zamieszkania. 

Trzecia grupa czynników to psychofizyczna charakterystyka jednostki; jej zdolności, 

poziom inteligencji, temperament, konfliktowość, struktura osobowości. Czwarta 

grupa to takie cechy jednostki, jak: stopień wiedzy o zawodach. Te czynniki są 

skorelowane ze sobą i stanowią bazę, na podstawie której jednostka dokonuje wyboru 

między różnymi alternatywami. 
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•    Zintegrowana Teoria Procesu Wyboru Zawodu Blau’a – ukazująca model 

złożonych zależności i wpływów kształtujących decyzje edukacyjno – zawodowe,                

w którym centralną rolę przypisano strukturze społecznej danego społeczeństwa. 

Według tej koncepcji wybór zawodu jest procesem rozwojowym, przebiegającym prze 

wiele lat i dążącym do coraz większego ograniczenia alternatyw. Z jednej strony jest 

jednostka, która podejmuje decyzje wyboru zawodu, a z drugiej – jest środowisko 

jednostki, w którym odbywa się proces selekcyjny przebiegający w gospodarce. 

     Można z całą stanowczością stwierdzić, iż z socjologicznego punktu widzenia „wybór 

zawodu, szkoły i pracy jest zatem sekwencją wielu cząstkowych decyzji edukacyjnych, 

zawodowych i zatrudnieniowych, towarzyszących rozwojowi zawodowemu jednostki, 

prowadzących do stabilizacji w konkretnej roli zawodowej, w celu zajęcia określonej pozycji 

zawodowej w strukturze społecznej” [2]. 

Inne ujęcie teorii wyboru zawodu prezentuje Parsons [cyt. za 3]. Uważa się go za  

jednego z prekursorów w tej dziedzinie. Zgodnie z teorią Parsonsa zdolności i umiejętności 

człowieka mają charakter wrodzony, oderwany od metod wychowawczych. Człowiek rodzi 

się  z pewnym potencjałem, który celem postawienia właściwej diagnozy, musi być dogłębnie 

poznany i dopasowany [cyt. za 3]. Powyższa teoria „traktuje wybór zawodu jako jednorazową 

decyzję. W myśl tej teorii uczeń musi poznać samego siebie oraz świat pracy. Zdolności, 

zainteresowania, możliwości, temperament powinny odpowiadać wymaganiom danego 

zawodu. Teoria ta wprawdzie skupia się na problemie, jaki zawód człowiek powinien wybrać, 

nie odpowiada jednak na pytanie, dlaczego ludzie wybierają określone zawody. Wybór 

zawodu dla F.W. Parsonsa jest związany z wewnętrznymi cechami człowieka, natomiast nie 

uwzględnia on ważnego czynnika, jakim jest zewnętrzne otoczenie” [3]. 

Warto także wspomnieć, za Wojasik [3], o koncepcji Roe mówiącej, iż nasze decyzje 

zawodowe determinuje sytuacja rodzinna, w której kształtuje się nasz światopogląd. Teoria ta 

ma zastosowanie również do innych obszarów całego życia społecznego, nie tylko młodych 

ludzi, ale i pozostałych grup wiekowych. Rodzina kształtuje system wartości i ma wpływ na 

szereg doniosłych decyzji. Człowiek wybierający zawód, według Roe, zaprezentowany został 

w oparciu o podział na dwa modele [cyt. za 3]:  

• „pierwszy -  radzący się, zdeterminowany społecznie. Za najważniejsze determinanty 

w tym  modelu autorka uważa wpływy społeczne innych osób, a szczególnie wpływy 

rodziny. Omawia trzy powszechnie znane typy zachowań rodziców mających wpływ 

na dziecko, są to: akceptacja, koncentracja, unikanie. Przyszłe zawody związane                   

z pracą z ludźmi wybiorą, zdaniem autorki, jednostki, które jako dzieci były 
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akceptowane, których rodzice emocjonalnie koncentrowali się na dziecku. Natomiast 

postawa ”unikania” przyjęta przez rodziców skłania ich dzieci do wyboru zawodu 

związanego z rzeczami 

• drugi model - model jednostki, którą kierują emocje, własne potrzeby i dążenia. 

Występowanie potrzeb, zdaniem autorki, zależne jest od czynników genetycznych, 

przeżytych stanów, satysfakcji, frustracji i innych wczesnych doświadczeń, ale 

największy wpływ na ich kształtowanie się mają rodzice”.  

   Mówiąc o typologii osób podejmujących decyzję zawodową nie sposób jest nie 

wspomnieć o założeniach teorii typów osobowości Hollanda [cyt. za 4]. Autor w swoich 

rozważaniach opiera się o analizę osobowości człowieka, jako czynnika determinującego 

przyszły zawód. Sukces zawodowy upatruje w odpowiednim dobraniu rodzaju wykonywanej 

pracy do własnego typu osobowości, gdyż każdy człowiek nieustannie poszukuje takiego 

środowiska, który byłby zgodny z jego charakterem. 

          Holland  [cyt. za 4] wyróżnił następujące typy osobowości zawodowych: 

• artystyczny – nastawiony na kreatywne myślenie, twórczy i myślący abstrakcyjnie. 

Preferuje działanie spontaniczne, unika konwencjonalnych zajęć i preferuje wszelkie 

działania o charakterze twórczym. Ten typ osób będzie osiągał dobre wyniki                         

w działaniach wymagających wyrażania siebie w niekonwencjonalny sposób, 

opierając się na materiale ludzkim (np. reżyser), słownym (np. pisarz) bądź 

materialnym (np. grafik). Osoby o osobowości artystycznej mogą mieć problemy we 

wszystkich zawodach, gdzie pracownik jest zmuszony do rutynowego działania wedle 

narzuconych z góry reguł  

• badawczy – nieustannie dążący do poznania i zrozumienia otaczającej go 

rzeczywistości. nieustannie pogłębia wiedzę, dobrze wykształcony, intelektualista. Ta 

grupa ludzi zwykle preferuje działania, w których chodzi głównie o zrozumienie                       

i wyjaśnienie różnych zjawisk z otaczającej rzeczywistości. Uzyskuje dobre wyniki               

w pracy zawodowej, gdzie chodzi o zbadanie (eksplorację) tego, co jeszcze nie zostało 

wystarczająco wyjaśnione. Wszystkie zawody związane z prowadzeniem badań 

naukowych mogą być preferowane przez osoby o typie badawczym. Osoby                           

o osobowości badawczej mogą mieć natomiast problemy ze skutecznym wpływaniem 

na innych ludzi, powinny unikać zatem zawodów menedżerskich  

• konwencjonalny – pracuje według określonych reguł, które tworzą wyraziste 

struktury. Jest systematyczny, dobrze zorganizowany, zasadniczy, unika konfliktów w 



Teoretyczne podstawy preferencji i zainteresowań zawodowych 

 

510 

 

 

środowisku, w którym przebywa, dobrze sprawdza się w dokładnym wykonywaniu 

jasno określonych zadań. Ta grupa ludzi zwykle preferuje wykonywanie takiej pracy, 

gdzie chodzi głównie o stosowanie rutynowych zasad, dopasowanie się do już 

istniejących, narzuconych standardów. Ten typ preferuje z reguły zawody biurowe 

(np. księgowość), pracę polegająca na rutynowym nadzorze nad jakimiś procesami 

zachodzącymi w firmie i mogą mieć problemy we wszystkich zawodach, gdzie 

pracownik staje w obliczu niejasno zdefiniowanych zadań, gdzie pracownik musi 

sprawdzić się w nowych, szybko zmieniających się warunkach.  

• przedsiębiorczy – w przeciwieństwie do poprzedniego nastawiony jest na własny 

rozwój i korzyści z niego wypływające. Zalicza się do tej grupy dobrych strategów                   

i organizatorów, nastawionych wyłącznie na sukces, optymistów. Preferują z reguły 

działalność obejmującą innych ludzi. Osoby, u których dominuje typ przedsiębiorczy 

zwykle osiągają dobre wyniki w kierowaniu innymi ludźmi. Potrafią dobrze 

przekonywać innych do własnych celów, są energiczne i pewne siebie. 

Najkorzystniejszymi dla tej grupy zawodami są: kierownik, menedżer, prawnik, 

przedstawiciel handlowy. Osoby o osobowości przedsiębiorczej mogą mieć problemy 

w sytuacjach, gdy wymagana jest pogłębiona samodzielna analiza intelektualna 

rzeczywistości  

• realistyczny – czyli taki, który opiera się na działaniu, myśleniu praktycznym. 

wykorzystuje zdolności manualne, z reguły konserwatywny w poglądach. Ta grupa 

ludzi zwykle preferuje manipulowanie maszynami i narzędziami oraz pracę fizyczną, 

uzyskuje dobre wyniki w pracy precyzyjnej nad konkretnymi obiektami, jest 

uzdolniona manualnie. Przez osoby o typie realistycznym często są preferowane takie 

zawody, jak:  technik, mechanik, rolnik, inżynier. Osoby o osobowości realistycznej 

mogą mieć problemy w kontaktach z innymi ludźmi, co oznacza, że powinny raczej 

unikać zawodów, które wymagają częstych interakcji z ludźmi.  

• społeczny – odnajduje się wśród ludzi i chętnie im pomaga. Swoje życie traktuje jako 

służbę, przy tym jest cierpliwy i odpowiedzialny. Preferuje wykonywanie pracy na 

rzecz innych ludzi, doradzanie, uczenie innych. Są to osoby, które łatwo będą potrafiły 

udzielić wsparcia bądź pomóc innym ludziom, stąd najlepszymi dla nich zawodami są 

zawody związane ze wszelkiego typu pomocą społeczną, nauczaniem, świadczeniem 

usług na rzecz innych ludzi mogą być często preferowane przez osoby o typie 

społecznym. Osoby o osobowości społecznej mogą mieć problemy we wszystkich 
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zawodach, gdzie pracownik powinien wykazać się zainteresowaniami technicznymi 

bądź wykonywać manualnie jakieś precyzyjne prace.  

       Pojęcie osobowości jest powszechnie używane, a przy jego pomocy opisuje się 

spójny i w miarę stabilny zespół cech danego człowieka. Tego terminu używa się także do 

podkreślenia różnic pomiędzy ludźmi. Pokrewne obiegowemu pojmowaniu osobowości, za 

Strelau i  Zawadzki  [5]. są też pojęcia charakteru i temperamentu. Furmanek [6,7] uważa, iż  

osobowość można pojmować jako: 

• formę różnic indywidualnych  

• system stałych cech  

• rodzaj związku człowieka ze światem (teorie relacyjne)  

• konfigurację bodźców i reakcji (teorie behawiorystyczne) 

• funkcję sił dynamicznych: potrzeb i popędów (teorie psychoanalityczne) 

• centralny system regulacji i integracji. 

    Eysenk  [cyt. za 8] opisuje osobowość jako hierarchiczną (pionową) organizację 

obejmującą następujące poziomy:  

•  specyficznych reakcji (skojarzenia bodźca i reakcji), kształtujących się na bazie 

wrodzonych reakcji na bodźce, wzbogaconych o efekty uczenia się zachodzącego                  

w toku życia,  

• reakcji nawykowych (odruchowe reakcje bezwarunkowe i warunkowe oparte                         

o mechanizmy warunkowania klasycznego i instrumentalnego),  

• cech (np. towarzyskość, dominacja, asertywność, aktywność, ruchliwość),  

• typu ( np. intro-ekstrawersja).  

     Natomiast w poziomej analizie struktury osobowości wyróżnia następujące jej 

wymiary [8]:  

• introwersja-ekstrawersja  

•  neurotyzm  

• psychotyzm  

• zdolności.  

  Według Modelu tzw. Wielkiej Piątki  [cyt. za  5, cyt. za  9], osobowość człowieka 

można w zasadzie opisać za pomocą pięciu czynników:  

• ekstrawersji 

• neurotyzmu 

• ugodowości 
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• sumienności  

• otwartości na doświadczenia. 

       Wilsz [10] w celu określenia cech osobowości opracowała koncepcję stałych 

indywidualnych cech osobowości, którą teoretycznie uzasadnia teoria systemów 

autonomicznych Mazura [11]. Opiera się ona na udowodnionym założeniu, że traktowanie 

człowieka jako jeden z przypadków szczególnych ogólnego modelu systemu 

autonomicznego, pozwala rozpatrywać jego osobowość, jako zespół cech indywidualnych 

stałych, które są niezależne od oddziaływań otoczenia i cech zmiennych, które są zależne od 

wpływów otoczenia. Stałe indywidualne cechy osobowości człowieka odpowiadają, stałym 

właściwościom sterowniczym systemu autonomicznego, a cechy zmienne odpowiadają 

zmiennym właściwościom sterowniczym tego systemu [11]. Ponieważ stałe indywidualne 

cechy osobowości są niezależne od oddziaływań otoczenia i nie podlegają kształtowaniu, 

zdaniem Mazura [11], można uznać je za predyspozycje wrodzone pełniące zasadniczą 

funkcję w działalności zawodowej człowieka, które w najbardziej trwały sposób determinują 

jego zachowania i funkcjonowanie. 

    W koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości, za Wilsz [12],  wyróżnia się 

dwie grupy stałych indywidualnych cech osobowości:  

• w dziedzinie funkcji intelektualnych  

o przetwarzalność - stopień doskonałości sfery myślowej 

o odtwarzalność - stopień doskonałości sfery percepcyjno-mnemicznej 

o talent - stopień doskonałości w określonej dziedzinie działalności 

• w dziedzinie stosunków interpersonalnych  

o emisyjność: dodatnia (skłonność do wydawania resursów do otoczenia)                       

i  ujemna (skłonność do pobierania resursów z otoczenia) 

o tolerancja - zakres oddziaływań otoczenia, na które osobowość dobrowolnie 

adekwatnie reaguje 

o podatność - zakres oddziaływań otoczenia, na które osobowość pod presją 

adekwatnie reaguje. 

      Od wartości cech w dziedzinie funkcji intelektualnych zależy efektywność operowania 

informacjami i poziom funkcjonowania intelektualnego, natomiast cechy w dziedzinie 

stosunków interpersonalnych determinują umiejętności interpersonalne i kształtują stosunki 

międzyludzkie [12].   

        W literaturze przedmiotu [10,12,13,14] zauważa się,   iż  w zakresie stałych idywidu- 
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alnych cech osobowości nie jest możliwe dostosowanie się człowieka do wymagań zawodu. 

Może się ono odbywać wyłącznie w ramach cech zmiennych. W związku  tym do zawodu 

należy dobierać takiego człowieka, który posiada wartości tych cech pożądane w tej profesji 

oraz odpowiednie przygotowanie, które pozwala mu dostosować się do zawodu w zakresie 

cech zmiennych. W przypadku różnych zawodów można określić zakres dopuszczalnych 

wartości każdej z sześciu stałych indywidualnych cech osobowości sprzyjających 

efektywnemu funkcjonowaniu, ale aby trafnie wskazać takie zakresy, należy bardzo 

dokładnie zidentyfikować i przeanalizować funkcje, zadania i czynności realizowane przez 

pracownika w poszczególnych zawodach, jego kompetencje, kwalifikacje, umiejętności, 

wiadomości oraz pożądane cechy psychofizyczne [10,12,13,14].  Następnie należy określić 

zakresy wartości wszystkich stałych indywidualnych cech osobowości, które z jednej strony 

będą gwarantowały efektywną pracę, z drugiej - będą umożliwiały odpowiednie 

przygotowanie się do wykonywania danego zawodu w trakcie kształcenia zawodowego,                   

a następnie w procesie ustawicznego doskonalenia zawodowego [10,12,13,14]. 

Wilsz [10,12,13,14] podkreśla, iż przyjmując dla pięciu stałych indywidualnych cech 

osobowości skalę tylko trzystopniową i dla jednej (dla emisyjności) skalę pięciostopniową, 

uzyskuje się 1215 różnych typów osobowości, z których każdy posiada inne preferencje 

zawodowe. Przypisując określone wielkości stałych indywidualnych cech osobowości sześciu 

typom osobowości zawodowej (realistycznemu, badawczemu, artystycznemu, społecznemu, 

przedsiębiorczemu i konwencjonalnemu) sklasyfikowanym przez  Hollanda, okazuje się, że 

występuje: 729 rodzajów typów realistycznych, 135 rodzajów typów badawczych,                           

27 rodzajów typów artystycznych, 540 rodzajów typów społecznych, 972 rodzaje typów 

przedsiębiorczych i 243 rodzaje typów konwencjonalnych. Ponadto, niektóre rodzaje typów 

osobowości występują w różnych typach Hollanda [10,12,13,14]. Na przykład któryś z typów 

badawczych może być również typem: realistycznym, artystycznym, społecznym, 

przedsiębiorczym i konwencjonalnym, a typ realistyczny typem: badawczym, społecznym                 

i konwencjonalnym itd. W świetle tej analizy w opinii Wild  [10,12,13,14] klasyfikacja 

Hollanda jest zbyt uproszczona, nie odzwierciedla niezmiernej różnorodności typów 

osobowości zawodowej występujących u ludzi. 

     Kolejną metodą określania sposobu wyboru zawodu jest koncepcja  Ginzberga [cyt. za 

15].  Punktem wyjścia do zrozumienia teorii autora jest myśl, iż wybór jest procesem 

rozciągniętym w dłuższym czasie, mającym swoje korzenie we wczesnym dzieciństwie.  

    Ginzberg [cyt. za 15] zaproponował wyróżnienie trzech głównych okresów 

rozwojowych wyboru zawodu: 
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• wyboru próbnego na podstawie fantazji w stadium przedpubertalnym (do 11. roku 

życia) - charakteryzuje się podejmowaniem w zabawie dostępnych ról zawodowych. 

Zadaniem poradnictwa na tym etapie jest  troska o udostępnienie dziecku jak 

najszerszego spektrum zawodów (poprzez wycieczki, filmy, literaturę, spotkania                       

z przedstawicielami różnych zawodów itp.) i obserwacja, które role zawodowe są przez 

dziecko akcentowane (we współpracy z wychowawcą i rodzicami). 

• wyboru próbnego w stadium adolescencji (od 11. do 17. roku życia) wraz                              

z podokresami: zainteresowań, zdolności, wartości i przejściowym. Rolą szkolnego 

doradcy zawodowego jest  zachęcenie młodego człowieka do podjęcia refleksji na temat 

określenia własnych zainteresowań (podokres zainteresowań) oraz posiadanych 

możliwości i zdolności w odniesieniu do pełnienia ról zawodowych (podokres zdolności). 

Z kolejnym podokresem tego stadium (wartościowania) związana jest ocena określonych 

form aktywności zawodowej i poszczególnych zawodów. Tutaj doradca powinien pomóc 

uwzględnić różne aspekty tego wartościowania, a następnie (w fazie przejściowej) 

dokonać świadomego wyboru zawodu  - wraz ze wszystkimi konsekwencjami tego 

wyboru. 

• wyboru realistycznego  (od 17. roku życia do wczesnej dorosłości) wraz z podokresami: 

eksploracji, krystalizacji i specyfikacji.  Uczeń przy pomocy doradcy ma dokonać 

wyboru zawodu – po rozważeniu najbardziej atrakcyjnych dla niego opcji. 

       W swojej teorii Ginzberg zwrócił uwagę na możliwość wzorca rozwoju zawodowego 

odbiegającego od powyższego schematu [cyt. za 15]. Rolą doradcy zawodowego w tym 

przypadku jest rozpoznanie uczniów o szczególnych uzdolnieniach i pomoc w rozwijaniu 

tych talentów pod kątem pełnienia określonej roli zawodowej (we współpracy z rodzicami                  

i nauczycielami). Natomiast w przypadku dostrzeżenia zaburzeń i braku stabilności 

emocjonalnej do doradcy należy przedsięwzięcie kroków celu ich minimalizowania (we 

współpracy z rodzicami i specjalistami) [cyt. za 15]. 

Teoria Ginzberga, za Parzęcki [cyt. za 15]  była podważana i krytykowana, ze 

względu na to, iż „opiera się na dyskusyjnej metodologii, ponieważ jej autorzy stawiają sobie 

za cel stworzenie ogólnej teorii wyboru zawodowego, empirycznie uzasadnionego, 

ograniczając się do badania populacji chłopców pochodzących z uprzywilejowanych 

środowisk. Postępując w ten sposób, nie mogą zaobserwować  istotnych zjawisk,                              

a mianowicie różnic w tworzeniu planów na przyszłość ze względu na płeć, kontekst społeczny 

i kulturowy, czy też organizację systemu szkolnego (…)”.  
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Późniejsze badania [cyt. za 16], biorące pod uwagę inne populacje, potwierdziły 

główną tezę Ginzberga mówiąc, iż „dzieci w miarę dorastania, a następnie młodzi ludzie,                    

w planowaniu przyszłości coraz częściej biorą pod uwagę rzeczywistość”.  Teorię Ginzberga 

uzupełnił kolejny badacz rozwoju zawodowego, Super [cyt. za 17]. Zarówno Ginzberg, jak i 

Super podkreślają znaczenie lat wczesnych jako ogniskowej przemian i  wyróżnili kilka 

etapów, przez które przechodzi z wiekiem jednostka. Jednakże Super  [cyt. za 15] rozszerzył 

kategorie Ginzberga na wiek dojrzały  wyróżniając  następujące stadia życia zawodowego: 

• rośnięcia (od urodzenia do 14. roku życia) - pojęcie „ja” rozwija się na drodze 

identyfikacji dziecka z dominującymi postaciami w rodzinie i szkole 

• eksploracji (15. – 24. rok życia) - w którym młodzież „bada” sama siebie, przymierza 

się do różnych ról zawodowych w szkole i innych form aktywności  

• stabilizacji (25. – 44. rok życia) - w którym jednostka się w tym stadium znajduje 

odpowiedni dla siebie zakres pracy, czyni wysiłki, aby się w nim ustalić 

• zachowania status quo (45. – 65. rok życia) - w którym jednostka czyni starania                  

o utrzymanie swego miejsca w świecie pracy 

• schyłkowe (65. rok życia i więcej) - w którym waz ze słabnięciem sił fizycznych, 

psychicznych zmienia się aktywność zawodowa człowieka, staje się on powoli 

bardziej obserwatorem niż uczestnikiem życia zawodowego. 

     Uważa się  [cyt. za 15] iż w momencie wyboru zawodu człowiek bierze pod uwagę:    

potrzeby (warstwę wewnętrzną),   wartości oraz zainteresowania (warstwę zewnętrzną), które 

są od siebie zależne i układają się  w jeden model osobowości.  

  Na podstawie wyżej przytoczonych stanowisk można jednoznacznie stwierdzić, iż                

w nauce nie ma jednej, ściśle określonej teorii wyboru zawodu. Powyższe ujęcia stworzyły 

podwaliny do badań w kierunku uwarunkowań społecznych procesów podejmowania decyzji.  

       W opinii Mac-Czarnik [18] jest to bardzo istotne z uwagi na to, iż „planowanie 

własnego życia dokonuje się poprzez decyzje. Każda życiowo doniosła decyzja jest jakby 

punktem węzłowym w biegu życia człowieka. Dokonując decyzji życiowo doniosłych człowiek 

wybiera nie pojedyncze działanie, ale cały ciąg działań prowadzących do osiągnięcia 

pewnego celu”.  

 

PIŚMIENNICTWO 

1. https://kariera.dlastudenta.pl/fotoalbum/1325851,9850,121302,1.html, data pobrania 

1.02.2023. 



Teoretyczne podstawy preferencji i zainteresowań zawodowych 

 

516 

 

 

2. Lelińska K.: Znaczenie socjologicznych teorii wyboru zawodu w pracy doradcy 

zawodowego. [w:[ Pedagogika pracy: doradztwo zawodowe, Bednarczyk H., Figurski 

J., Żurek M. (red.). Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Instytut 

Technologii Eksploatacji w Radomiu, Warszawa, Radom, 2004, 114-123. 

3. Wojtasik B.: Warsztat doradcy zawodu. Aspekty psychologiczno – pedagogiczne. 

PWN, Warszawa, 1997. 

4. Retowski S.: Test preferencji zawodowych. WSPS, Sopot, 2009. 

5. Strelau J., Zawadzki B.: Psychologia różnic indywidualnych [w:] Psychologia. 

Podręcznik akademicki, Strelau J., Doliński D. (red.). GWP, Gdańsk, 2008, 765-846. 

6. Furmanek W.:  Z teorii edukacji Zawodowej. Wyd. PWZN, Lublin, 1998. 

7. Furmanek W.: Podstawy edukacji zawodowej. Wyd. FOSZE, Rzeszów, 1998. 

8. Augustynek A.:  Wstęp do psychologii. Wyd. Difin, Warszawa, 2009.  

9. Pervin L.A., John O.P.:  Osobowość. Teoria i badania. GWP, Gdańsk, 2002. 

10. Wilsz J.: Narzędzia dla doradcy zawodowego. Skale do mierzenia: przetwarzalności, 

odtwarzalności, emisyjności, tolerancji i podatności. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 

2009, 4,  58-67. 

11. Mazur M.: Cybernetyczna teoria układów samodzielnych. PWN, Warszawa, 1966 

12. Wilsz J., Znaczenie koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości dla 

poradnictwa zawodowego. Pedagogika Pracy, 2001, 38, 81-90. 

13. Wilsz J.: Psychologizowana wersja koncepcji stałych indywidualnych cech 

osobowości i jej wykorzystanie przy wyborze zawodu  [w:] Kształcenie zawodowe: 

pedagogika i psychologia, Lewowicki T., Wilsz J., Ziaziun I., Nyczkało N. (red.).  

Wyd. WSP w Częstochowie, Częstochowa – Kijów, 2001, t. III, 407-408. 

14. Wilsz J.: Teoria pracy. Implikacje dla pedagogiki pracy. Oficyna Wyd. „Impuls”, 

Kraków, 2009. 

15. Parzęcki R., Smela K.., Zawadzki B.: Orientacja i poradnictwo zawodowe. Instytut 

Technologii Eksploatacji, Radom, 1995. 

16. Guichard J., Huteau M.:  Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego. Wyd. 

Impuls, Kraków, 2005. 

17. Skłodowski H.:  Psychologiczna problematyka doradztwa zawodowego: materiały do 

studiowania. Tom 1.. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,  Wyd. tom 1., 1999. 

18. Mac–Czarnik  L.: Procesy poznawcze w planowaniu własnego życia u młodzieży: 

badania rozwojowe osób w wieku od 12 do 25 lat. Wyd. WSP, Rzeszów, 2000. 



Determinanty decyzji zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów medycznych 

 

 

517 

 

 

Determinanty decyzji zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

zawodów medycznych 

 

Ewa Kropiwnicka1, Paulina Aniśko-Trambecka2 Magda Popławska3, 

Matylda Sochoń3,  Elżbieta Krajewska-Kułak4 

 

1. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet Me-

dyczny w Białymstoku 

2. Szkoła Doktorska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

3. Studenckie Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych przy Zakładzie Zintegrowanej 

Opieki Medycznej,  Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  

Opiekun Koła: mgr Paulina Aniśko-Trambecka, prof. dr hab. n. med. Elżbieta 

Krajewska-Kułak  

4. Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu,  Uniwersytet 

Medyczny w Białymstoku  

 

PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI 

 

Nie to, co osiągasz,  

ale to, co przezwyciężasz, definiuje Twoją karierę 

 Carlton Fisk [1] 

 

   Parzęcki [2] proponuje stanowisko, które mówi, iż „za decyzję uważamy wszelki 

nielosowy wybór jednego z rozpoznanych i uznanych za możliwe wariantów przyszłego 

działania. Działalność człowieka w codziennym życiu polega na ciągłym dokonywaniu 

wyborów w sposób mniej lub bardziej uświadomiony.  Charakterystyczną cechą decyzji jest 

działanie przyszłe i dotyczy wybierającego, czy innych osób, jest świadomym wyborem 

poprzedzonym analiza wariantów przyszłego działania. Decyzja jest wtedy, gdy wybór 

dotyczy takich wariantów, które tworzą prawdopodobieństwo uzyskania zamierzonych 

celów”. 

W kontekście omawianych zagadnień warto zauważyć, za Rachalską [3], również fakt, 

iż „decyzja o wyborze zawodu nie jest aktem jednorazowym. To, co jest już samym wynikiem 

procesu decyzyjnego, czyli fakt złożenia dokumentów do wybranej szkoły, czy na wybrany 
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kierunek studiów, jest poprzedzone wieloma sytuacjami, w których tworzy się ostateczna 

decyzja. Często procesy przeddecyzyjne zachodzą na przestrzeni wielu lat edukacji szkolnej, 

by wreszcie doprowadzić do ostatecznego postanowienia, traktowanego przez nas jako 

decyzja zawodowa”.  

Patrząc przez pryzmat czasowy podejmowania decyzji, za Cieślicki [4], można 

wyróżnić następujące rodzaje decyzji: 

• strategiczne – dotyczą zdarzeń w latach przyszłych, stopień pewności osiągnięcia 

zamierzonego rezultatu jest niski, a poziom ryzyka związany z ich podjęciem jest 

wysoki. Są to najczęściej decyzje dotyczące rozwoju lub przetrwania firmy. 

• taktyczne – dotyczą zdarzeń z najbliższego roku. Mają większą pewność osiągnięcia 

zamierzonego rezultatu. 

• operacyjne – dotyczą zjawisk zachodzących w ciągu dnia, miesiąca lub kwartału, 

mają niski poziom ryzyka. Charakteryzują się wysokim stopniem pewności 

osiągnięcia rezultatu. 

 W opinii Guicharda [5], proces podejmowania decyzji należy do zadań bardzo 

trudnych, w szczególności dla młodych ludzi, a „psychologia decyzji jest psychologią 

niezdecydowania.[…] Z niezdecydowaniem zarówno u młodzieży, jak i dorosłych, są 

kojarzone dwa istotne czynniki: wyobrażenie własnego „ja” oraz niepokój, brak stabilnych 

elementów koncepcji własnego „ja” nie pozwala doprowadzić procesu eksploracji do 

pomyślnego finału, proces ten podąża za zmieniającym się wizerunkiem ”ja” podmiotu                     

i ciągle musi być rozpoczynany na nowo” [5]. 

Jak już wcześniej zostało zauważone proces podejmowania decyzji jest zjawiskiem 

ciągłym, uporządkowanym związkami przyczynowo – skutkowymi.  Zanim dojdzie do 

decyzji ostatecznej warto przyjrzeć się fazom procesu podejmowania decyzji. Wyróżnia się 

fazy [5]: 

• rozpoznania – następuje w niej identyfikacja problemu decyzyjnego, określenie 

przyczyn jego powstania oraz precyzuje się możliwości i ograniczenia rozwiązania, 

• projektowania – ma tu miejsce formułowanie różnych rozwiązań danego problemu 

decyzyjnego, określa się kryteria za pomocą których będzie się dokonywać oceny tych 

wariantów, 

• wyboru – porównuje się wcześniej ocenione warianty rozwiązań problemu oraz 

wybiera się te, które w najwyższym stopniu spełnia nasze kryteria i oczekiwania.                

W tej fazie musi być określony sposób i termin realizacji decyzji. 
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 Decyzja trafna to decyzja racjonalna, uwzględniająca określenie problemu, ocenę 

wszystkich rozwiązań, aż do momentu uzyskania satysfakcjonującego wyboru spośród 

wszystkich potencjalnych rozwiązań. Wartym odnotowania jest podział racjonalności decyzji 

biorąc pod uwagę dwa aspekty: metodologiczny i rzeczowy. Mówimy o racjonalności 

metodologicznej, gdy decyzja została podjęta przy użyciu wszystkich dostępnych informacji 

na dany temat z uwzględnieniem przyjętych zasad. Tym samym jest ona oceną postępowania 

decydenta. Drugi aspekt – rzeczowy kładzie nacisk wyłącznie na ostatecznym rezultacie 

podjętej decyzji. Decyzja jest prawidłowa, gdy zmierza dokładnie do osiągnięcia wcześniej 

zamierzonego celu. Najkorzystniejsza sytuacją z punktu widzenia tych dwóch aspektów to 

taka, w której racjonalność rzeczowa i metodologiczna jest ze sobą sprzężona.  Zatem 

postępowanie osoby podejmującej decyzje, jak również efekt końcowy wyboru jest 

satysfakcjonujący. 

         Parsons [cyt. za 6] stworzył aktualną do dziś koncepcję podejmowania decyzji. 

Według autora [cyt. za 6], mądry wybór zawodu wymaga trzech szeroko rozumianych 

czynników: 

• jasnej świadomości siebie, swoich zdolności, możliwości, zainteresowań, ambicji, 

środków ograniczeń i ich przyczyn; 

• wiedzy o wymaganiach i warunkach osiągnięcia sukcesu, mocnych i słabych stronach, 

wynagrodzeniu, szansach i perspektywach na różnych ścieżkach kariery zawodowej; 

• trafnego rozpoznania relacji między tymi dwoma zestawami cech. 

      Obserwując dynamikę rozwoju gospodarczego i społecznego polskiego społeczeństwa 

można zauważyć, iż funkcjonowanie w obecnych czasach staje się bardziej skomplikowane                  

i dynamiczne. Jak słusznie zauważa Parzęcki [2] „coraz trudniejsza i coraz bardziej 

odpowiedzialna staje się czynność podejmowania decyzji, która odgrywa kluczową rolę. Aby 

podjąć racjonalną decyzję w tym zakresie, trzeba przeanalizować wskaźniki charakteryzujące 

edukację i rynek pracy oraz określić potrzeby rynku pracy i potrzeby edukacyjne. Potrzeby 

rynku pracy związane będą z jego rozwojem, a ten z kolei z perspektywą rozwoju 

gospodarczego. Dlatego ważne będzie przewidywanie zatrudnienia i bezrobocie. Określone 

potrzeby edukacyjne mogą dotyczyć kraju, regionu lub posiadać wymiar lokalny”. Wszystkie 

powyższe czynniki powodują, iż młodzi ludzie podejmując decyzję odnośnie zawodu są pod 

presją społeczną, ale także ekonomiczną. Decyzja owa staje się decyzją trudną                                  

i odpowiedzialną, gdyż wpływa w większości przypadków na dalsze etapy życia, jakimi są 

przykładowo  założenie rodziny, czy też późniejsza kariera zawodowa.  
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    Młodzież, która kończy szkołę średnią musi zadecydować o swojej przyszłości.                      

W opinii Parzęckiego [2]  „wyższe studia i zdobycie dyplomu wyższej uczelni jest dla 

większości lepszą strategią niż szybkie podjęcie pracy, nawet dobrze płatnej. Młodzież 

dostrzega coraz więcej korzyści płynących ze zdobycia dyplomu wyższej uczelni, który może 

stać się atutem na rynku pracy […]. Należy stwierdzić, że młodzi ludzie coraz częściej 

upatrują źródeł przyszłego zawodowego sukcesu w swoim postępowaniu i własnych 

decyzjach, niż w obiektywnych warunkach zewnętrznych, na które w zasadzie nie mają 

wpływu. Młodzi ludzie wierzą w sukces. Nadzieja urzeczywistnienia zamierzeń idzie w parze 

ze świadomością dużych wysiłków, jakie należy podjąć oraz zagrożeń czyhających na drodze 

do ich realizacji”. 

 

CZYNNIKI DETERMINUJĄCE DECYZJE ZAWODOWE 

 

Nie to, co osiągasz,  

ale to, co przezwyciężasz, definiuje Twoją karierę 

Carlton Fisk [7] 

 

Decyzje dotyczące wyboru zawodu, czy też  zaplanowania zawodowej kariery są 

jednymi z ważniejszych w życiu, gdyż od nich w dużym stopniu zależy przyszłe życie. 

Zmieniająca się rzeczywistość związana z rynkiem pracy wymaga dużej mobilności 

(umiejętności dokonywania zmian, przystosowania się), umiejętności przekwalifikowania się, 

to niezmiernie istotne jest, jak dalece człowiek (szczególnie młody) świadomie podejmuje 

swoją pierwszą decyzję [8]. 

Skutki nietrafnego wyboru, mało świadomych decyzji to między innymi [8]: 

• niepodejmowanie pracy w wyuczonym zawodzie (strata czasu, po co się tego 

uczyć, skoro nam nie odpowiada) 

• niska jakość wykonywanej pracy (z powodu braku uzdolnień, czy zainteresowań 

w tym kierunku) 

• brak satysfakcji z pracy 

• napięcie psychiczne (gdy stwierdzamy, że praca nie sprawia nam przyjemności, że 

przerasta nasze możliwości, czy przeciwnie - że nas nudzi) 

     Każda podjęta decyzja musi posiadać uwarunkowania, na zasadzie związku 

przyczynowo – skutkowego.  Jedną z bardziej kompleksowych i szeroko ujętych koncepcji 
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uwarunkowań decyzji wyboru zawodu jest Rozwojowa Teoria Samookreślenia Zawodowego 

Supera [cyt. za 9], której główne założenia dotyczą uwarunkowań społecznych wyboru 

zawodu i podkreślają, iż wpływ na karierę zawodową człowieka mają nie tylko czynniki 

indywidualne, ale również społeczne. Wśród czynników zewnętrznych – społecznych teoria 

uwzględnia,  takie jak: struktury społeczne, system szkolny, rynek pracy, polityka zakładów 

pracy i instytucji oraz system społeczno – prawny [cyt. za 9]. Wśród czynników 

wewnętrznych – indywidualnych,  takie jak: osobowość jednostki, jej osiągnięcia, postawy, 

własna aktywność. Największą rolę teoria przypisuje osobowości. Zakłada też, że cechy 

osobowości ułożone są warstwowo, jak cebula - są to potrzeby, cenione wartości                               

i zainteresowania. Jądrem jest struktura fizjologiczna jednostki [cyt. za 9]. Według omawianej 

teorii znaczącą rolę w rozwoju osobowości pełni pojęcie „ja”, tj. samookreślenie – ujmowanie 

samego siebie, które kształtuje się we wzajemnym oddziaływaniu rozwoju fizycznego                        

i społecznego podczas pełnienia różnorodnych ról przedzawodowych. W wyniku pełnienia ról 

społecznych jednostka kształtuje obraz siebie i dopasowuje go do rzeczywistości zawodowej 

– świata zawodów [cyt. za 9]. Oddziaływanie środowiska zewnętrznego odbywa się poprzez 

położenie społeczno – ekonomiczne  rodziny – czyli zajmowane przez nią miejsce                          

w strukturze społecznej. W rodzinie kształtuje się określona atmosfera, postawy wobec 

dziecka i jego dalszej nauki; dziecko podejmuje działania pod wpływem ukształtowanych 

wzorców osobowych, ich źródłem mogą być nie tylko rodzice, ale także lub przede 

wszystkim wpływy szerszego środowiska społecznego jednostki [cyt. za 9].  

    Analizy wyżej zaprezentowanej teorii Supera podjęła się Jasiewicz–Czerwińska [10]. 

Autorka [10] wyróżniła na podstawie wszystkich teorii następujące czynniki mające wpływ 

na decyzje edukacyjno – zawodowe młodzieży, takie jak: 

• zewnętrzne (związane ze środowiskiem zewnętrznym) - sytuacyjne i środowiskowe 

oraz  wychowawcze 

• wewnętrzne (związane z osobą decydenta) - poziom rozwoju ogólnego (poziom 

rozwoju poznawczego, społecznego, osobowości, poziom wiedzy o świecie                           

i samowiedzy) oraz cechy indywidualne (zdolności, zainteresowania, cechy 

osobowości, stan zdrowia itp.).  

   Teoria Supera, za Lelińska [cyt. za 10], znajduje zastosowanie w edukacji jako 

podstawa do wyodrębnienia  siedmiu okresów rozwoju zawodowego i zadań z nimi 

związanych. Pięć  z tych okresów – związanych bezpośrednio ze szkolnictwem – dotyczy 

pracy szkolnego doradcy zawodowego. Są to okresy [cyt. za 10]: 
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• przedszkolny do trzeciej klasy szkoły podstawowej (4-10 lat) - czas kształtowania 

się samoświadomości i nabywania podstawowych umiejętności personalnych, do 

których należą: uczenie się zadaniowej postawy wobec życia, radzenia sobie                        

z trudnościami, podejmowania decyzji, interakcji z innymi (istotne z punktu widzenia 

tożsamości zawodowej) 

• poszukiwania możliwości zawodowych w ogólności (IV-VI klasa) - czas 

rozeznawania się w zawodach, które można wykonywać, poznawania roli i znaczenia 

pracy w życiu osobistym i rodzinnym 

• badania własnych preferencji zawodowych (I-II klasa gimnazjum) -  czas myślenia 

o własnym życiu w aspekcie zawodowym znajduje odzwierciedlenie w planowaniu 

dalszej edukacji pod kątem wyboru zawodu 

• krystalizacji własnych preferencji (ok. III klasy gimnazjum) - następuje tu wyraźne 

nazywanie i formułowanie planu kariery zawodowej oraz opracowywanie schematów 

jej realizacji 

• specyfikacji (specjalizacji) (szkoła średnia, studia) - w tym okresie przechodzi się 

z wstępnych preferencji do konkretnych planów i celów zawodowych, zdobywa się 

odpowiednie wykształcenie i umiejętności zawodowe [cyt. za 10]. 

    Teoria Supera ma duże znaczenie dla szkolnej edukacji zawodowej, ponieważ pozwala 

zwrócić uwagę na motywy podejmowania decyzji zawodowych, ocenić dojrzałość do kariery 

zawodowej. Przekłada się w końcu na konkretne oddziaływania edukacyjne na 

poszczególnych szczeblach kształcenia [cyt. za 10]. 

 Rozważając koncepcje determinantów losów zawodowych każdego  człowieka nie 

sposób pominąć typologii zaprezentowanej przez Krumboltza [cyt. za 11]. Autor [cyt. za 11] 

wyróżnia następujące grupy czynników: 

• czynniki genetyczne: płeć, inteligencja, sprawność fizyczna, szczególne zdolności; 

• warunki środowiskowe: ilość i rodzaj dostępnych miejsc pracy i miejsc 

szkoleniowych, polityka socjalna i jej regulacje, zarobki, prawo pracy, doświadczenia 

i zasoby rodzinne, wpływ najbliższego środowiska i społeczności lokalnej; 

• doświadczenia związane z uczeniem się: doświadczenie społeczne, gdzie jednostka 

postrzega związki pomiędzy bodźcami zewnętrznymi; przynależą tu uczenie się przez 

obserwację lub formowanie asocjacji (na temat np. zawodów); 

• umiejętności realizacji zadań: wyznaczane celów, ich wartościowanie, 

przewidywanie zdarzeń, tworzenie alternatyw, poszukiwanie informacji, planowanie. 
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      Podczas analizy determinantów wyboru zawodów należy wspomnieć o psychologii 

różnic indywidualnych. Wychodząc z założenia, iż każdy człowieka jest odrębną jednostką, 

co świadczy o jego niepowtarzalności. Psychologowie osobowości dążą do wyjaśnienia na 

czym polega kształtowanie się różnic międzyludzkich i dlaczego każdy z nas dokonuje 

własnych i często diametralnie różniących od siebie wyborów. W doktrynie psychologicznej 

wyróżnia się determinanty osobowości: genetyczne i środowiskowe.  

       Ostatnie lata obfitują w szereg teorii odnoszących się do podkreślenia znaczenia 

genów. Genetyczne czynniki, za Pervin i Oliver  [12],  uważane są „generalnie za ważniejsze 

dla takich charakterystyk, jak inteligencja i temperament, natomiast w przypadku wartości, 

ideałów i przekonań mają mniejsze znaczenie. Psychologowie podkreślający znaczenie 

podstawowych emocji, twierdzą, że mają one charakter wrodzony, a odpowiednia informacja 

jest zakodowana w genach. Nie oznacza to, że doświadczenie nie odgrywa żadnej roli w tym, 

jakie emocje są częściej lub rzadziej spotykane u danej osoby, czy też w jakich 

okolicznościach doświadczamy danej emocji  i jak ją wyrażamy”.   

Druga grupa czynników kształtujących naszą osobowość, a tym samym sposób 

podejmowanie decyzji są determinanty środowiskowe, czyli  zespół tych czynników, które 

powodują, że łączymy się w grupy, utożsamiając się z nimi oraz to, że łączy nas 

podobieństwo w zachowaniu, a także doświadczenia, które różnicują nas od siebie. 

Najbardziej istotne wyznaczniki w tej grupie, za Pervin i Oliver [12], to: 

• kultura, 

• klasa społeczna, 

• rodzina, 

• rówieśnicy.  

W opinii Pervina i Olivera [12] „każda kultura ma swoje własne, 

zinstytucjonalizowane i usankcjonowane wzorce wyuczonych zachowań, rytuały i przeko-

nania. Choć traktujemy jej wpływy jako oczywiste, to ich znaczenie jest ogromne, wywierają 

wpływ na praktycznie każdy aspekt naszego życia”.  Młodzi ludzie nie są do końca świadomi, 

w jaki sposób kultura, w której żyją oddziałuje na ich wybory. Konfrontacja następuje                     

w momencie spotkania na swojej drodze przedstawiciela odrębnej kultury, który spostrzega 

świat inaczej. Przykładem takiego zetknięcia są studia wyższe, środowisko, w które się 

wchodzi, które wymusza określony system zachowań [12].  

Studenci kierunków medycznych w czasie praktyk i całej nauki spotykają się                          

z pacjentami, muszą odnaleźć się w środowisku szpitalnym, gdzie panują odrębne reguły niż 
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te, które spotykali na co dzień. Kultura pełni ważną rolę w momencie utożsamiania się 

studenta z kierunkiem studiów. Następuje ocena predyspozycji, chęć przystąpienia do grupy 

bądź poczucie odrzucenia. Młodzież studiująca często identyfikuje się z wyborem studiów już 

na samym początku kształcenia, co bardzo pozytywnie wpływa na wybór ścieżki zawodowej 

[12]. 

Czynniki związane z klasą społeczną, za Pervina i Oliviera [12] „pomagają                           

w określeniu statusu jednostki, ról które pełni, obowiązków, które ją wiążą i przywilejów, 

którymi się cieszy. Te czynniki wpływają na to, jak jednostka spostrzega siebie i jak 

spostrzega członków innych klas społecznych”. Młody człowiek zwykle nie utożsamia się 

silnie z daną klasą społeczną. Im jest starszy, tym bardziej zauważa klasę i identyfikuje się               

z nią. Część badawcza pracy poświęcona będzie studentom kierunków medycznych. Zawody 

medyczne postrzegane są jako takie, w których stratyfikacja społeczna jest bardzo widoczna. 

Zostaną przedstawione wyniki badań traktujące o tym, jaki odsetek ludzi ma powiązania ze 

środowiskiem medycznym i jak to środowisko postrzega przez pryzmat własnych wyborów 

zawodowych [12]. 

Rodzina, według Timoszyk-Tomczak [13], nie ulega wątpliwości, iż duże znaczenie 

dla tworzenia celów na przyszłość ma środowisko rodzinne, atmosfera w domu, sprawy, które 

są przedmiotem dyskusji, wskazówki ze strony rodziców, a w szczególności ich własne 

postępowanie. Rodzina i najbliższy krąg społeczny wskazuje młodemu pokoleniu kim warto 

być, czemu warto się poświęcić. Jest to jeden z najważniejszych aspektów całego procesu 

socjalizacji.  

Podobne ujęcie przedstawiają Pervin i Oliver [12], rodzice wpływają na zachowanie 

dziecka przynajmniej w trojaki sposób: 

• przez swoje zachowanie tworzą sytuacje, które wywołują określone zachowanie                   

u dzieci 

• służą jako modele ról, z którymi utożsamiają się dzieci 

• w wybiórczy sposób nagradzają zachowania dzieci.       

  Grupa rówieśników, w opinii Pervina i Olivera [12], ma znaczenie w socjalizacji 

jednostki – prowadząc do przyjęcia nowych reguł zachowania i dostarczając doświadczeń, 

które będą miały trwały wpływ na rozwój osobowości. Grupa rówieśnicza pełni szczególną 

rolę w momencie, gdy młody człowiek poszukuje pomysłu na życie nie mogąc podjąć 

decyzji. Związki z rówieśnikami najbardziej służą osobom, które nie są zdeterminowane                     

i mają mniej pomysłów na swoją ścieżkę edukacyjną i zawodową [12]. W dzisiejszych 
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czasach wśród młodych ludzi pojawiają się tendencje, aby wybór szkoły uzależniać od tego, 

gdzie studiują znajomi. Szczególnie, gdy można zaobserwować wśród znajomych trafność 

podjętej decyzji. Poza tym młodzi ludzie pewniej się czują wchodząc w nowe, uniwersyteckie 

środowisko, mając w swoim towarzystwie szkolnym znajomych, którzy mogą ich wesprzeć    

w trudnych momentach. Poza tym, w przypadku zwątpienia w autorytet rodziców, młodzież 

chętniej ufa grupie rówieśniczej, która podziela wspólny punkt widzenia [12].  

       Kolejnym czynnikiem wpływającym na wybory życiowe, za Wołk [14], są 

zainteresowania. Do prawidłowego wykonywania pracy, a wcześniej nauki w danym 

kierunku potrzebne jest zainteresowanie podjętą działalnością. Zainteresowania w pewnym 

stopniu kształtowane są przez wyżej przedstawione determinanty środowiskowe, jednak mogą 

one kształtować się i powstawać w trakcie studiów wyższych. „Zainteresowania pracą można 

wzbudzić zarówno na etapie jej poszukiwania i projektowania własnej przyszłości zawodowej, 

jak i po jej podjęciu. Wymaga to pozytywnego nastawienia do własnego zawodu                                 

i wykonywanej pracy, poszukiwania w nich elementów pozytywnych” [14]. Zainteresowania 

mobilizują człowieka do zaangażowania się oraz poświęcania uwagi wszystkiemu, co się                   

z nimi łączy. Młodzi ludzie poświęcają czas temu, co leży w granicach ich zamiłowań. 

Dotyczy to nie tylko decyzji znaczących i życiowych, ale także zwykłej codzienności.  

 Zgodnie z koncepcjami w literaturze przedmiotu [14] w obrębie zainteresowań można 

wyodrębnić dwa składniki: 

• poznawczy - wywodzący się z ciekawości określonym zjawiskiem, czy też osobą, co 

inspiruje do poświęcenia większej uwagi. 

• emocjonalny – dotyczący zaangażowania uczuciowego, poświęcenia, uczulenia na 

kwestie istotne w zakresie danej dziedziny.  

                      W opinii  Wołk [14],  zainteresowania są cechą zmienną, podlegają rozwojowi, jak                    

i zanikowi. Są uwarunkowane między innymi wiekiem jednostki, tradycjami rodzinnymi                  

i środowiskowymi oraz prowadzonymi oddziaływaniami wychowawczymi. Zainteresowania 

można wzbudzać, rozwijać, utrwalać.  

         Powyższe stanowisko może stanowić element misji, jaką powinien mieć system 

edukacji w Polsce. Uczelnie medyczne służą bardzo dobrym przykładem rozwijania 

zainteresowań  wśród studentów. Młodzież realizuje się w kołach naukowych, może 

bezpośrednio wnikać w dziedzinę wiedzy, która ich interesuje poprzez uczestnictwo                       

w doświadczeniach naukowych, czy też kontakt z drugim człowiekiem. Studia tego typu 
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nastawione są na praktykę i to z całą pewnością sprzyja realizacji oraz tworzeniu swoich 

własnych zainteresowań. 

            Kolejnym z czynników determinujących orientację zawodową jednostki są  wartości 

życiowe człowieka. Badania nad wartościami mają bardzo długą historię i na przestrzeni 

wieku nie powstała żadna uniwersalna i jednolita teoria i klasyfikacja.  

 Według  Cudowskiej [15], badania nad wartościami oscylują wokół problematyki 

analizy i ich roli w regulacji postępowania człowieka oraz rozwoju wartości w toku 

indywidualnego życia jednostki. Pojęcie to bywa używane zamiennie z takimi terminami, jak: 

postawy, aspiracje, potrzeby, cele, czy dążenia. Wartość jest także różnie interpretowana jako 

obiekt pożądania, jako postawa, czynnik selekcji motywów działania, czy też jako kryterium 

wyboru celu [15]. Zainteresowania, wychowanie, środowisko w którym żyje młody człowiek 

kształtuje jego własne wartości. Im bardziej są one zdefiniowane, tym mniejszy jest problem 

w podjęciu decyzji. Wybór jest idealny, gdy koreluje ze światopoglądem, nie jest sprzeczny               

z celem życiowym. Największy problem powstaje wtedy, gdy młody człowiek nie wie, czym 

ma się kierować, przejmując bezkrytycznie, to co zostaje mu narzucone. Planowanie 

własnego życia nie jest możliwe bez systemu wartości, który determinuje odpowiednie 

ścieżki życia społecznego, czy kariery zawodowej [15]. 

 W opinii  Mac-Czarnik [16], sytuacji decydowania o kształcie własnego, 

niepowtarzalnego życia, wybór faktycznie wznoszący się na wyższy poziom istnienia nie jest 

możliwy bez rozpoznania, co jest tą „wyższą jakością życia” w każdym indywidualnym 

przypadku. Istotna jest bowiem zdolność odbioru przyciągającej siły istniejących wartości, 

otwarcie się na bogactwo dobrych możliwości tkwiących w samym życiu [16]. 

W literaturze przedmiotu [17] wiele uwagi poświęca się także  zdolnościom, jako 

obszarowi odnoszonemu najczęściej do intelektualnego sposobu funkcjonowania jednostki. 

Obejmują one predyspozycje do ponadprzeciętnego wykonywania określonych czynności. 

Wyróżnia się, za Augustynek [17]: 

• zdolności ogólne (inteligencja, spostrzegawczość, wyobraźnia, zręczność)  

• specjalne (matematyczne, językowe, plastyczne, muzyczne, techniczne, sportowe, 

organizacyjne).  

Zdolności, spełniając  ważną rolę w życiu człowieka, decydują o powodzeniach bądź 

niepowodzeniach, o efektach aktywności ucznia w szkole, o umiejętności 

organizowania nauki, pracy, wypoczynku, o sukcesach i zadowoleniu z wykonywanej 

pracy, stanowią  istotny warunek przy wyborze zawodu [17]. 
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           W ostatnim czasie (od lat dziewięćdziesiątych XX wieku), za Śmieja i Orzechowski 

[18], niezwykłe zainteresowanie psychologów wzbudza wymiar tzw. „inteligencji 

emocjonalnej”.  Wyróżnia się dwa najpopularniejsze sposoby jej ujmowania:    

• tzw.  model zdolnościowy (ability model), autorstwa Mayera, Saloveya Caruso, 

określający inteligencję emocjonalną jako zdolność do rozumienia własnych i cudzych 

uczuć oraz do wykorzystywania własnych emocji w myśleniu i działaniu, zakres 

zdolności wchodzących w skład inteligencji emocjonalnej został tu ograniczony do: 

„umiejętności właściwej percepcji, oceny i wyrażania emocji, umiejętności dostępu do 

uczuć, zdolności ich generowania w momentach, gdy mogą wspomóc myślenie, 

umiejętności rozumienia emocji i zrozumienia wiedzy emocjonalnej oraz umiejętności 

regulowania emocji tak, by wspomagać rozwój emocjonalny i intelektualny” [19]                                                                                

• tzw. model mieszany (mixed models) propagowany  przez Golemana Bar-On’a, 

uważający  początkowo, że na inteligencję emocjonalną składa się samokontrola, 

wytrwałość, zapał, a także zdolność do motywowania się, a w następnie wyróżniający  

pięć głównych kompetencji emocjonalnych, takich jak:  

➢  samoświadomość, warunkująca wiedzę o własnych doznaniach, preferencjach                 

i możliwościach  

➢ motywowanie się do działania, dokonujące się dzięki konstruktywnemu 

wykorzystaniu emocji 

➢ samoregulacja, oznaczająca panowanie nad emocjami  

➢ umiejętności społeczne, określane jako umiejętności wzbudzania pożądanych 

reakcji u innych osób  

➢ empatia, czyli rozpoznawanie stanów i potrzeb innych ludzi [20]. 

   W literaturze [21]  zwraca także uwagę na  aktywność potencjalnie twórczą, którą 

określa jako „aktywność nieprowadzącą wprawdzie do znamienitego dzieła, jednak 

zawierającą typowe składniki procesu twórczego, na przykład przeformułowanie problemu, 

nietypowe skojarzenia”. Wprowadza również pojęcie kreatywności, którą określa jako 

indywidualną cechę polegającą na zdolności do wytwarzania nowych pomysłów i która jest 

związana z procesami motywacyjnymi i cechami osobowości. Talent twórczy natomiast 

określa się jako kompleks cech indywidualnych, dzięki którym człowiek jest w stanie tworzyć 

wartościowe dzieło, o ile nie podlega wpływowi czynników przeciwdziałających twórczości 

21]. 
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 Matczak [22] dostrzega  różnice w indywidualnych cechach, szczególnie w zakresie 

cech osobowości oraz funkcjonowania poznawczego twierdząc, że osoby twórcze są bardziej 

refleksyjne, niż impulsywne.  

 Refleksyjność, za Nęcka [23],  wiąże się z aktywnym, ukierunkowanym i kontrolo-

wanym poszukiwaniem informacji, natomiast osoby impulsywne preferują szybkie, lecz 

błędne odpowiedzi na poszukiwane problemy. 

 Popek [24] uważa, iż  u ludzi twórczych występują ponadprzeciętne uzdolnienia 

poznawcze, do których należą między innymi: wysoki poziom uzdolnień do percepcji 

otaczającego świata, specyficzne właściwości uwagi, specyficzne właściwości pamięci, 

ponadprzeciętny poziom inteligencji, bogata wyobraźnia i intuicja twórcza. 

 Zwraca się  także uwagę na nonkonformizm, który ich zdaniem  jest istotą twórczości, 

oznacza także zdolność do akceptowania konfliktów i napięć społecznych, ale wiąże się także 

z koniecznością ponoszenia społecznych i emocjonalnych kosztów, szczególnie w sytuacjach, 

gdy społeczność wywiera presję w kierunku ujednolicenia zachowań swoich członków 

[23,24].  

Zdaniem Popka [24] osoby przejawiające wysoki poziom nonkonformizmu 

charakteryzują się:  

• niezależnością  

• aktywnością, witalizmem  

• elastycznością adaptacyjną  

• oryginalnością  

• konsekwencją  

• odwagą  

• dominatywnością  

• samoorganizacją  

• spontanicznością  

• ekspresją  

• otwartością  

• odpornością  

• wytrwałością  

• odpowiedzialnością  

• samokrytycyzmem  

• tolerancyjnością  
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• wysokim poczuciem wartości „ja”.  

Odznaczają  się także   [24]: 

• samodzielnością obserwacji  

• pamięcią logiczną  

• wyobraźnią twórczą  

• myśleniem dywergencyjnym  

• uczeniem się rekonstruktywnym  

• uczeniem się samodzielnym  

• uczeniem się przez zrozumienie  

• elastycznością intelektualną  

• aktywnością poznawczą  

• wysoką refleksyjnością  

• samodzielnością intelektualną  

• twórczością  

• wysoką sprawnością i umiejętnością konstrukcyjną  

• twórczością werbalną  

• zdolnością techniczną  

• uzdolnieniami artystycznymi.  

        Przeciwieństwem postawy twórczej, za Popek [24],   jest postawa odtwórcza, którą 

charakteryzuje wymiar konformizmu oraz zachowań algorytmicznych. Osoby 

konformistyczne to osoby, które cechuje:  

•  zależność 

• pasywność 

• sztywność adaptacyjna  

• stereotypowość 

• uległość 

• słabość 

• bojaźliwość 

• lękliwość  

• podporządkowanie  

• niesamodzielność  

• zahamowalność 
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• defensywność  

• słaba odporność i wytrwałość  

• nieodpowiedzialność  

• brak krytycyzmu  

• nietolerancja  

• niskie poczucie wartości „ja”.  

 Zachowania algorytmiczne, według Popka [24],  dominują u osób, które charakteryzują 

się:  

• spostrzegawczością kierowaną  

• pamięcią mechaniczną  

• wyobraźnią odtwórczą  

• myśleniem konwergencyjnym  

• uczeniem się reproduktywnym  

• uczeniem się ukierunkowanym  

• uczeniem się przez rozumienie  

• sztywnością intelektualną  

• biernością poznawczą  

• niską refleksyjnością  

• wdrukowywaniem się  

• niską sprawnością i umiejętnością konstrukcyjną  

• odtwórczością werbalną  

• brakiem pomysłowości technicznej  

• brakiem uzdolnień artystycznych.   

 

PODSUMOWANIE 

 

Sprawowanie funkcji zawodowych pracowników ochrony zdrowia wiąże się                               

z okazywaniem współczucia cierpiącym oraz zainteresowaniem i podejmowaniem trudu 

pomagania ludziom. W związku z tym współczesna medycyna przywiązuje olbrzymią wagę 

do holistycznego podejścia do chorego człowieka i uwzględniania w oddziaływaniu na niego 

szerokiego spektrum czynników natury biologicznej (mikroorganizmy), chemicznej, fizycznej 

i psychologiczno-socjologicznej. 
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W opinii Poznańskiej [25], podstawowym zadaniem i obowiązkiem personelu 

medycznego jest działanie dla dobra chorego człowieka, poprzez okazywaną mu życzliwość, 

nieszkodzenie oraz przestrzeganie zasad autonomii pacjenta, czyli poszanowanie jego woli.  

Według Osińskiej [26], np. najważniejszym zadaniem pielęgniarstwa jest „opiekuńcza 

troskliwość”, rozumiana jako dbałość o kogoś, wrażliwość na ból i cierpienie, ciągłe 

poszukiwanie i odkrywanie nowych, lepszych rozwiązań dla osób oczekujących pomocy, 

rozpoznawanie indywidualnych i złożonych potrzeb każdego chorego oraz chronienie 

ludzkiej godności i człowieczeństwa. 

Z podjęciem zobowiązania do przestrzegania pewnych zasad i wartości moralnych 

oraz poszanowania praw pacjentów, ściśle wiąże się decyzja wyboru „zawodu medycznego”.                   

W związku z powyższym od studentów kierunków medycznych oraz pracowników ochrony 

zdrowia wymaga się nie tylko wysokiej kompetencji zawodowej, ale i odpowiednich cech 

charakteru, w tym między innymi zdolności empatii. Motyka [27] uważa, iż umiejętność 

dostrzegania emocjonalnych problemów pacjentów oraz umiejętność empatycznego 

reagowania na te problemy jest niezwykle ważnym elementem profesjonalnego 

przygotowania pielęgniarek i lekarzy. 

Jedna z najważniejszych życiowych decyzji, jakie muszą podjąć młodzi ludzie, 

związana jest z wyborem kierunku studiów, zawodu i miejsca pracy. Czerniawska i Dolata 

[28] uważają, iż powyższe decyzje mają określone konsekwencje, które na poziomie 

psychologicznym związane są z budową obrazu własnej osoby. Funkcjonowanie bowiem                       

w danej roli zawodowej może przyczynić się do pełnego, połączonego z satysfakcją, rozwoju 

jednostki lub też stanowić przyczynę nieustannej frustracji oraz niezadowolenia.   

Badania CBOS [29] z 2009 roku wykazały, iż rodzice w wyborze przyszłej drogi 

zawodowej preferują dla córek przede wszystkim specjalności medyczne (27%), głównie 

zawód lekarza (22%). Zawód pielęgniarki poleciłoby jedynie 2% z nich. W przypadku synów 

najczęściej przez rodziców widziane były zawody wymagające studiów politechnicznych lub 

wykształcenia technicznego (21%). Na drugim miejscu wymieniano dopiero zawody 

medyczne (13%), przede wszystkim lekarza (12%). 

Turczyńska i wsp. [30] badali zależność pomiędzy empatią a motywami wyboru 

studiów medycznych i wykazali, iż wraz ze wzrostem znaczenia motywu „studia medyczne 

były zawsze moim marzeniem” i „możliwość niesienia pomocy cierpiącym”, wzrastał poziom 

empatii badanych. Pawełczyk i wsp. [31], badając studentów kierunku lekarskiego stwierdzili 

istnienie statystycznie istotnego związku między płcią a poziomem empatii, postawami 
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wartościującymi oraz systemem wartości. Studentki cechowały się wyższym od studentów 

poziomem empatii, silniejszym przywiązaniem do wartości religijnych (odpowiednio po 

p<0,01) oraz słabszą postawą ekonomiczną (p<0,05). Kliszcz i wsp. [32] w swoich badaniach 

stwierdzili, iż studentki są istotnie bardziej empatyczne niż studenci, ale niestety poziom 

empatii obniżał się u nich w trakcie trwania studiów, a nie wykazywał różnic w przypadku 

mężczyzn.  

Wyniki badań Motyki [27] wykazały natomiast pozytywny wpływ licencjackich 

studiów pielęgniarskich na umiejętność werbalnego okazywania empatii, skłonność do 

psychicznego wzmacniania osób wspomaganych i zdecydowanie mniejszą tendencję do 

stosowania zdawkowych pocieszeń. Autor stwierdził dwukrotny wzrost częstości pojawienia 

się reakcji empatycznych u studentów kończących licencjat w odniesieniu do tych z I roku.  

            Niestety, w piśmiennictwie fachowym nie ma doniesień oceniających zależności 

pomiędzy motywami wyboru kierunku studiów i uczelni, w zależności od wybranych cech                  

i zdolności kandydatów. 
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DEFINICJA PRACY ZMIANOWEJ 

 

  Zgodnie z definicją zawartą w kodeksie pracy, praca w systemie zmianowym  

jest formą organizacji pracy, w której pracownicy na tych samych stanowiskach zmieniają się 

według określonego harmonogramu. Pracę zmianową w Unii Europejskiej, wykonuje około 

17% wszystkich zatrudnionych, najwięcej z nich, bo ponad 30% osób 

 to pracownicy ochrony zdrowia. W Polsce pracę w formie zmianowej, która związana jest                     

z pracą w godzinach nocnych, wykonuje około 8% zatrudnionych [1]. 

    W Art. 151 kodeksu pracy zapisane jest, że „pracownik pracujący w nocy to taki, 

którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy  

w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada 

na „porę nocną”. Przy czym pora nocna określana jest jako czas obejmujący  

8 godzin między godziną 21:00 a 7:00 [2]. 

Jednym z najczęstszych sposobów zatrudnienia pielęgniarek w szpitalach i innych 

placówkach lecznictwa zamkniętego jest system dwuzmianowy. Obejmuje on 12 godzin dyżuru 

dziennego lub nocnego, po którym następują co najmniej 24 godziny przerwy [3].  

W związku z niebezpiecznymi skutkami zdrowotnymi, które są związane z pracą 

zmianową, w krajach Unii Europejskiej nałożone zostały pewne obowiązki, które dotyczą 

zapewnienia odpowiedniej ilości odpoczynku, przerw w pracy i regularnych badań stanu 

zdrowia pracowników [4]. 

Kodeks pracy opisuje również przypadki, w których pracownik nie może pełnić 

obowiązków w porze nocnej. Zgodnie z artykułem 178 kodeksu pracy w sytuacji, kiedy 

pracownica zatrudniona w porze nocnej przedstawi zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że 

jest w ciąży, pracodawca zobowiązany jest zmienić grafik pracy w sposób umożliwiający 

wykonywanie obowiązków poza porą nocną.  Jeśli nie jest to możliwe, pracodawca ma 

obowiązek zaproponować ciężarnej inne stanowisko pracy, które nie wymaga pracy w porze 
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nocnej. W przypadku braku takich możliwości pracodawca powinien zwolnić pracownicę, na 

czas niezbędny, z obowiązku świadczenia pracy, gdyż nawet jeśli ciężarna wyraża zgodę na 

pracę w godzinach nocnych, to prawo jej na to nie pozwala. Większe możliwości mają 

pracownicy, którzy posiadają dzieci do lat czterech i osoby z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności, ponieważ mogą  oni wykonywać pracę w porze nocnej jedynie po 

wyrażeniu na to pisemnej zgody. Osoby niepełnosprawne muszą przedstawić zaświadczenie, 

w którym lekarz medycyny pracy lub lekarz sprawujący nad nimi opiekę wyraża zgodę na taką 

formę pracy [5]. 

    Za pracę w nocy przysługuje dodatek do wynagrodzenia, który naliczany jest za każdą 

godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej  

z minimalnego wynagrodzenia. Jest to zarówno zachętą, jak i rekompensatą za obciążenia                      

i skutki pracy w niefizjologicznym rytmie, ponieważ praca zmianowa wiąże się bardzo często 

z zaburzeniami snu, zaburzeniami okołodobowego rytmu snu i czuwania, 

co niesie za sobą poważne konsekwencje [6]. 

 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYSTĘPUJĄCE W KONSEKWENCJI PRACY 

ZMIANOWEJ   NOCNEJ 

 

Zaburzenia snu 

Sen jest jedną z najważniejszych i fundamentalnych potrzeb biologicznych człowieka. 

Jest to naturalny i odwracalny stan organizmu, w którym występuje zmniejszona wrażliwość 

na bodźce zewnętrzne, utrata świadomego kontaktu  z otoczeniem oraz zaprzestanie aktywności 

ruchowej [7]. 

Ten stan organizmu jest zjawiskiem niejednorodnym, składającym się z dwóch 

odmiennych stanów fizjologicznych: snu paradoksalnego (REM) i snu wolnofalowego 

(NREM). Aktywność mózgu w pierwszej godzinie snu stopniowo zmniejsza  

się, przechodząc przez kolejne etapy w fazę snu wolnofalowego, podczas której przeważają 

wolne fale theta i delta o wysokiej amplitudzie. Podczas tej fazy snu obserwuje się zmniejszenie 

częstości oddechów, zwolnienie czynności serca, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, 

zmniejszenie napięcia mięśniowego i zmniejszenie tempa metabolizmu w mózgu do około 70% 

w porównaniu do normalnej aktywności podczas czuwania. Wybudzone osoby w fazie snu 

wolnofalowego mogą mieć tzw. upojenie senne lub inne zaburzenia świadomości. We śnie 

REM tempo metabolizmu i zapis aktywności elektrycznej mózgu są zbliżone do 

obserwowanych podczas czuwania i zazwyczaj towarzyszy temu znaczne zmniejszenie 

https://party.pl/porady/korzysci-z-zatrudnienia-osoby-niepelnosprawnej-90615-r1/
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napięcia mięśni kończyn oraz szybkie ruchy gałek ocznych. Osoba wybudzona w tej fazie snu 

będzie prawdopodobnie relacjonowała marzenia senne. Cykliczne zmiany faz snu (REM                        

i NREM) powtarzają się 4–5 razy w ciągu nocy, przy czym w każdym kolejnym cyklu 

zmniejsza się ilość snu wolnofalowego na korzyść snu paradoksalnego. Po każdym cyklu 

następuje spłycenie snu, któremu często towarzyszą krótkotrwałe wybudzenia [8]. 

Zaburzenia snu to wszelkie nieprawidłowości i dysfunkcje, które dotyczą zarówno 

jakości, jak i długości snu. Wyróżnia się [9,10]:  

• parasomnie,  

• dyssomnie,  

• zaburzenia snu spowodowane zaburzeniami psychicznymi, 

• inne zaburzenia snu.  

              Dyssomnie  to zaburzenia ilościowe, które związane są z tym, że sen trwa za krótko 

lub dłużej niż powinien. Choroby zaliczające się do dyssomni to [9,10]:  

• hipersomia,  

• insomnia, 

• narkolepsja, 

• zaburzenia rytmu snu i czuwania [9,10].  

    Parasomnie zaś, zaliczane są do zaburzeń jakościowych, charakteryzujących się 

specyficznymi zachowaniami, które nie powinny występować w czasie snu tj. somnambulizm, 

bruksizm, lęki nocne i koszmary senne [9,10].  

 Zaburzenia psychiczne powodujące problemy ze snem to m.in. zaburzenia depresyjne, 

obsesyjne i lękowe oraz zaburzenia pourazowe i adaptacyjne. Wpływ na sen mają również inne 

choroby i dolegliwości powodujące dyskomfort, ból lub konieczność wstawania w nocy. Duże 

znaczenie w zaburzeniach snu mają także stosowane leki oraz używki [8]. 

 Praca zmianowa nocna może być przyczyną wielu zaburzeń ze strony całego organizmu 

pracownika. Do najczęstszych zaburzeń snu można zaliczyć bezsenność, która dotyczy około 

90% przypadków zaburzeń snu. Przypadłość ta może być zarówno objawem, jak i odrębną 

jednostką chorobową. Charakteryzuje się całkowitym  lub częściowym pozbawieniem snu. 

Typowym jej objawem są trudności z zasypianiem, płytki sen, przedwczesne i częste budzenie 

się oraz poczucie gorszej jakości snu.  

Wyróżnia się [11]:  

• bezsenność krótkotrwałą, której objawy trwają krócej niż trzy miesiące i istotnie 

wpływają na jakość życia;  
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• bezsenność przewlekłą, która polega na występowaniu objawów co najmniej przez 3 

miesiące 3 razy w tygodniu;  

• bezsenność przygodną, która trwa do kilku dni i najczęściej jest wynikiem działania 

czynników stresowych. 

Hipersomnie to zaburzenia snu, w którym występuje nadmierna senność lub czas snu jest 

zbyt długi. Przykładem hipersomnii są [12,13]:  

• narkolepsja, czyli zespół objawów, takich jak nadmierna senność oraz epizody 

przymusowego snu w ciągu dnia, które mogą występować w różnych niespodziewanych 

sytuacjach;  

• katapleksja, czyli nagły spadek napięcia mięśni szkieletowych zazwyczaj pod wpływem 

silnych emocji, któremu nie towarzyszy utrata przytomności; omamy przysenne 

•  porażenie przysenne.  

   Parasomnie to zaburzenia, gdzie w czasie snu występują nieprawidłowe zdarzenia. 

Istnieje kilkadziesiąt opisanych parasomnii. Najbardziej znanymi są: lęki nocne; 

somnambulizm inaczej sennowłóctwo; lunatyzm, który polega na wykonywaniu różnych 

czynności podczas głębokiego snu, takich jak np. chodzenie bądź jedzenie 

 przy niepamięci tych wydarzeń w dniu następnym. Lęki nocne pojawiają się w fazie snu 

głębokiego. Podobnie również somnambulizm. Najczęściej objawiają się pobudzeniem, 

krzykiem, płaczem, przyspieszeniem tętna, rozszerzeniem źrenic, zwiększonym poceniem się 

oraz brakiem pamięci  o zdarzeniu [11,14,15]. 

Zaburzenia snu związane z chorobami psychicznymi najczęściej związane  

są z zaburzeniami nastroju, np. zaburzenia maniakalne, czy zaburzenia depresyjne.                                

W przypadku depresji chorzy skarżą się zazwyczaj na zaburzenia snu związane  

z bezsennością, która przyczynia się do licznych pobudek w nocy i skrócenia długości snu. Sen 

w depresji jest mało efektywny. Często nie daje uczucia wypoczęcia  i regeneracji. Podczas 

zaburzeń maniakalnych również dochodzi do bezsenności, która objawia się problemem                         

z zainicjowaniem snu i skróceniem jego długości. Sen zaburzony jest również u osób 

chorujących na schizofrenię – osoby te pozostają w stanie czuwania aż do momentu zupełnego 

wyczerpania. Chorobie często towarzyszy silny lęk, pobudzenie psychoruchowe oraz omamy.

 Zaburzenia rytmu okołodobowego snu i czuwania zaliczane są do zespołów zaburzeń 

snu, które dzielą się na: endogenne (np. zaburzenie związane z opóźnioną fazą snu i czuwania), 

charakteryzujące się występowaniem snu zgodnie z rytmem biologicznym pacjenta, ale                         

w nieodpowiednich godzinach; egzogenne  zaburzenie snu i czuwania spowodowane pracą 
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zmianową, które charakteryzują się brakiem zgodności między porą snu a biologicznym 

rytmem organizmu poprzez wymuszone godziny pracy. Do egzogennych zaburzeń rytmu 

okołodobowego zaliczane jest także zaburzenie snu spowodowane zmianą strefy czasowej. 

Objawiają się one nadmierną sennością w momencie czuwania i bezsennością podczas czasu 

snu [10]. 

Zapotrzebowanie na sen w znaczącym stopniu jest uwarunkowane biologicznie i waha 

się w szerokich granicach, bo od 4 do 10 godzin. U dorosłego człowieka najczęściej wynosi 

około 5-7,5 godzin na dobę.  Zaburzenia snu mają często charakter wtórny, dlatego należy 

przeprowadzać staranną i dokładną diagnostykę w celu znalezienia przyczyny tych zaburzeń                  

i dopiero wtedy można zacząć leczenie od choroby podstawowej.  W ich regulacji potwierdzona 

jest skuteczność metod synchronizujących rytm snu i czuwania, takich jak melatonina, 

fototerapia, przestrzeganie zasad higieny snu, czy odpowiedni trening behawioralny.                            

W przypadku trudności z ustaleniem lub usunięciem choroby, czy innego czynnika, który 

można uznać za przyczynę bezsenności, niezbędne jest włączenie leczenia objawowego.                    

W leczeniu stosowane są metody farmakologiczne i niefarmakologiczne, a ich wybór zależy 

przede wszystkim od zdolności do współpracy pacjenta z lekarzem i możliwości realizacji 

zaleceń terapeutycznych [8]. 

 

Higiena snu 

Higiena snu to rekomendacje, które służą poprawie jakości oraz wydłużeniu czasu 

trwania snu poprzez modyfikację zachowań, przyzwyczajeń, czy też warunków 

środowiskowych. Należą do nich dbałość o warunki środowiskowe, które sprzyjają dobremu 

wypoczynkowi, takie jak zminimalizowanie hałasu, zapewnienie odpowiedniej wilgotności 

powietrza i temperatury w sypialni. 

Istotne jest wypracowanie pewnych rytuałów służących do przejścia z aktywności do 

stanu spoczynku, gdyż duże znaczenie ma, aby kłaść się do łóżka zrelaksowanym,  

na przykład poprzez ćwiczenia oddechowe, muzykę, czy relaksującą kąpiel. Kilka godzin przed 

pójściem spać należy unikać sytuacji i czynności stresowych. W zasadach higieny snu 

podkreślany jest fakt, aby łóżko służyło jedynie do spania. Nie powinno się w nim czytać, jeść, 

korzystać z telefonu, czy oglądać telewizji. 

Wiele badań wskazuje na związek Internetu, gier komputerowych i telewizji   

z zaburzeniami snu. Dostęp do telewizji i Internetu w sypialni powoduje późniejsze położenie 

się spać oraz późniejsze wstawanie z łóżka. Wykazano również, że korzystanie z telefonów 
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komórkowych wpływa na sen poprzez emitowane fale elektromagnetyczne, które oddziałują 

na encefalogram podczas snu oraz mają wpływ na wydzielanie melatoniny [16]. 

Posiłki oraz napoje przyjmowane przed zaśnięciem mogą mieć istotny wpływ  

na jakość snu. Nie należy zasypiać ani głodnym, ani objedzonym. Należy unikać słodkich, 

pikantnych i ciężkostrawnych posiłków na dwie godziny przed snem. Zaleca się również 

ograniczenie ilości wypijanych napojów. Negatywny wpływ na jakość snu i zasypianie mają 

również produkty zawierające alkohol, nikotynę, czy kofeinę, szczególnie jeśli spożywane są 

w porach wieczornych. Regularna aktywność fizyczna, jak na przykład spacerowanie, czy 

wieczorna gimnastyka, to równie istotny element higieny snu. Ważne jest unikanie 

intensywnego wysiłku na kilka godzin przed snem, pomimo tego, że nie oddziałuje negatywnie  

na jakość snu, to przez autonomiczny układ nerwowy może mieć wpływ na pracę serca,  

w szczególności w ciągu pierwszych godzin po zaśnięciu [17]. 

 

Objawy i skutki niedoboru snu 

  Sen jest jednym z głównych czynników, obok ćwiczeń i diety, które prowadzą  

do zachowania dobrego stanu zdrowia. Według badań naukowych,  

średnia liczba godzin snu u osób dorosłych w naszym kraju wynosi 7 godzin  

i 22 minuty. Pomimo takich wyników badań istnieje duża grupa osób cierpiących  

na deprywację snu. Należą do niej ludzie, którzy skarżą się na nadmierną senność w ciągu dnia, 

trudności z porannym wstawaniem oraz zmęczenie. Ich stan związany jest  z przewlekłym 

niedoborem snu, przeważnie w związku z pracą, czy nauką. Istnieją również dowody, które 

pokazują, że już po pierwszej nieprzespanej nocy stwierdza się zaburzenia pamięci, 

upośledzenie uwagi, obniżenie nastroju i zwiększoną emocjonalność. Do objawów niedoboru 

snu można zaliczyć także brak motywacji oraz trudności w wykonywaniu zadań, które 

wymagają przewidywania i planowania. Stany te powstają wskutek osłabienia funkcji 

neurologicznych. Skrócenie czasu snu pogarsza również widzenie, wzmacnia wrażliwość na 

ból, a niekiedy prowadzi do zaburzeń oddechu.  W dzisiejszych czasach codzienna życiowa 

aktywność jest wydłużana kosztem czasu, który jest przypisany na sen. Dochodzi do tego m. 

in.: przez wydłużanie czasu pracy, pracę zmianową i w godzinach nocnych, rozpowszechnienie 

usług całodobowych, a także łatwy dostęp telewizji i Internetu [9].  

Wiele badań naukowych wskazuje, że osoby zatrudnione w systemie zmianowym 

nocnym, częściej niż ludzie pracujący tylko w ciągu dnia, skarżą się na różne dolegliwości 
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układu krążenia, układu pokarmowego, immunologicznego, stany przewlekłego niepokoju, 

zmęczenia, depresję, zaburzenia snu, zaburzenia ginekologiczne, cukrzycę czy otyłość [18]. 

 

Wpływ pracy zmianowej na zaburzenia metaboliczne 

   Wpływ pracy zmianowej na zaburzenia metaboliczne został udowodniony w wielu 

publikacjach. Zaburzenia rytmu dobowego powodują zmiany w lipogenezie  i homeostazie 

glukozy, co może prowadzić do rozwoju cukrzycy typu 2, zespołu metabolicznego i otyłości.  

Ryzyko zachorowania na cukrzycę jest o 9% wyższe porównaniu do ludzi pracujących tylko w 

dzień. Podwyższone ryzyko zaburzeń metabolicznych związane jest również z liczbą lat 

przepracowanych w trybie zmianowym i czasem zatrudnienia powyżej 41. godzin tygodniowo. 

W badaniach wyższe stężenia glukozy na czczo odnotowano już nawet u osób zatrudnionych 

od co najmniej roku  w systemie zmianowym. Udowodniono również negatywny wpływ na 

wartość hemoglobiny glikowanej, większą częstość wystąpienia stanu przedcukrzycowego oraz 

większe trudności z utrzymaniem wyrównanej cukrzycy, niż u pracowników dziennych [19].  

 

Wpływ pracy zmianowej na występowanie nowotworów 

    W ostatnich latach zostało opublikowanych wiele badań, w których wyniki wskazują 

zależność między pracą na nocnej zmianie a ryzykiem powstawania niektórych nowotworów. 

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer) 

w 2007 roku uznała zaburzenia rytmów okołodobowych i pracę zmianową jako potencjalny 

czynnik kancerogenny dla ludzi [15,20]. 

   Praca w porze nocnej, która jest czasem snu dla pracowników dziennych, wiąże  

się z ekspozycją na światło sztucznego pochodzenia, przez co praca nocna zaburza 

fizjologiczny cykl czuwania i snu względem astronomicznego cyklu dnia i nocy. Nocna 

ekspozycja na światło sztuczne może również całkowicie lub częściowo hamować wydzielanie 

przez szyszynkę melatoniny. Jeśli stan taki w połączeniu z innymi czynnikami w środowisku 

pracy, takimi jak np. szkodliwe substancje chemiczne, stres czy hałas utrzymuje się przez lata, 

to może zaburzyć to prawidłowe funkcjonowanie organizmu i zwiększyć tym samym ryzyko 

wystąpienia chorób nowotworowych [15,20]. 

     Związek pomiędzy rakiem piersi a pracą nocną i narażeniem na sztuczne światło w 

nocy został zbadany po raz pierwszy w 1987 roku przez Stevensa. Według tego badania w 

konsekwencji pracy nocnej i narażenia na światło sztuczne w nocy dochodzi  
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do zahamowania syntezy melatoniny, a w następnej kolejności do podniesienia stężenia 

estrogenów, co może powodować wzrost ryzyka zachorowania na nowotwór piersi [18,21]. 

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem uznała zaburzenia rytmu okołodobowego 

związane z pracą zmianową za czynnik potencjalnie rakotwórczy. Stwierdzono istotną 

zależność między zachorowalnością na raka piersi u kobiet a liczbą dyżurów nocnych                              

w miesiącu [22]. W badaniu przeprowadzonym przez Schernhammer i wsp. zaobserwowano 

zwiększenie ryzyka zachorowania na raka piersi o 36% u pielęgniarek z co najmniej 30-letnim 

stażem pracy w systemie zmianowym i nocnym [23]. 

W wynikach badań przeprowadzonych na zwierzętach wykazano, że antyproliferacyjne 

działanie melatoniny nie jest ograniczone tylko do komórek nowotworowych piersi, ale może 

także dotyczyć innych nowotworów, a w szczególności raka jelita grubego. W badaniach 

wykazano, że melatonina w istotny sposób hamuje wzrost linii komórkowych raka okrężnicy 

oraz mechanizm powstania tego nowotworu indukowany poprzez chemiczne substancje                        

o działaniu mutagennym i rakotwórczym. Oprócz tego, w surowicy pacjentów, którzy chorują 

na raka jelita grubego zaobserwowano niższe poziomy melatoniny porównując z osobami 

zdrowymi, co może świadczyć o istnieniu związku pomiędzy rozwojem nowotworów jelita 

grubego a obniżonym poziomem melatoniny. 

Etiologia raka gruczołu krokowego, tak jak i powstawanie raka piersi, są silnie zależne 

od hormonów płciowych. W badaniach zaobserwowano pewne zależności pomiędzy rytmem 

wydzielania melatoniny i hormonów płciowych a działaniem osi przysadkowo-gonadalnej.                 

W badaniach wykazano również istnienie powiązania pomiędzy stężeniem melatoniny                            

a stężeniem testosteronu [18]. 

Czynniki hormonalne i metaboliczne, które mogą zostać zaburzone poprzez zmniejszone 

wydzielanie melatoniny spowodowane  nocną pracę zmianową w znacznym stopniu zwiększają 

również ryzyko zachorowania na raka endometrium. Analiza badań wykazała także wzrost 

częstości zachorowania na raka tarczycy oraz istotny wzrost ryzyka zachorowań na chłoniaka 

nieziarniczego u mężczyzn pracujących na nocne zmiany [18]. 

 

Wpływ pracy zmianowej na występowanie nadciśnienia tętniczego 

Wartości ciśnienia tętniczego krwi zależą od wielu czynników. Jednym z nich jest 

dobowa aktywność człowieka. Wykazano, że zbyt krótki sen i wielokrotnie występujące 

niewyspanie powoduje wzrost aktywności układu współczulnego oraz wzrost ciśnienia krwi.  

Praca nocna zakłóca rytm okołodobowy, co sprzyja rozwojowi zaburzeń wartości ciśnienia 



Problemy systemu pracy zmianowej  

 

 

543 

 

 

tętniczego oraz choroby niedokrwiennej serca. Dane te potwierdzone są przez Światową 

Organizację Zdrowia, która stoi na stanowisku, że wykonywanie pracy zmianowej wiąże się z 

wyższym ryzykiem wystąpienia zawału serca o 23% oraz  o 5% wyższym ryzykiem 

wystąpienia udaru mózgu, w porównaniu z osobami pracującymi tylko w dzień. Zła tolerancja 

pracy w porze nocnej może również zwiększać stres oraz powodować szybszą męczliwość, co 

skutkuje zwiększeniem wartości ciśnienia tętniczego krwi. Pośredni wpływ na zachorowanie 

na choroby układu krążenia mają także zachowania, które często występują u pracowników 

zmianowych, takie jak: nieregularne spożywanie posiłków, mniejsza aktywność fizyczna oraz 

nadużywanie alkoholu, nikotyny i kofeiny [20,24]. 

 

Wpływ pracy zmianowej na dysfunkcje układu rozrodczego 

Dysfunkcje układu rozrodczego dotykają wielu kobiet pracujących w porze nocnej. 

Najczęstsze ginekologiczne dolegliwości, które mogą mieć związek z pracą w nocy, to 

nieregularne cykle miesiączkowe. Badania Gaworskiej-Krzemińskiej [25] prowadzone 

w Polsce u ponad 2 tys. pielęgniarek wykazały, że cykl menstruacyjny wśród pielęgniarek uległ 

znacznemu rozregulowaniu po podjęciu zmianowej pracy (p = 0,0001)]. 

  Mimo niewielu badań, jakie zostały przeprowadzone na ten temat można zauważyć 

istotne zależności między pracą w nocy a ryzykiem porodu przedwczesnego, poronienia oraz 

ryzykiem urodzenia dziecka o niskiej masie urodzeniowej. Według badań przeprowadzonych 

przez Elizabeth Whelan i wsp. ciągła praca w czasie nocnym jest związana z 60% 

zwiększeniem ryzyka poronienia u kobiet poniżej 12. tygodnia ciąży i 80% ryzykiem 

poronienia między 12. a 20. tygodniem ciąży [cyt. za 26, 27]. 

 

Wpływ pracy zmianowej na występowanie zaburzeń układu pokarmowego 

 Osoby pracujące w systemie zmianowym dwu, a nawet trzy krotnie częściej  

niż inni doświadczają dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Należą do nich: zgaga, 

wzdęcia, nudności, zmiana rytmu i jakości wypróżnień, bóle brzucha, zespół jelita drażliwego, 

wzmożony apetyt lub jego brak. Według badań naukowych u osób pracujących w czasie 

nocnym choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy występuje nawet aż od dwóch do pięciu razy 

częściej w porównaniu do pracowników dziennych. Jak podaje Łokieć i wsp. zaburzony rytm 

snu i czuwania wiąże się z nasileniem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego oraz choroby 

Leśniowskiego-Crohna. Dolegliwości te mogą wynikać ze zmian w procesie trawienia                              

i wchłaniania pokarmów w nocy, ponieważ o tej porze procesy trawienne zachodzą znacznie 
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wolniej. Spożywanie posiłków w czasie nocnym może również mieć niekorzystny wpływ na 

metabolizm i wchłanianie składników odżywczych oraz na przyjmowane w tym czasie leki. 

Pracownicy zmianowi często spożywają gotowe przetworzone posiłki o wysokiej zawartości 

tłuszczu i niskiej wartości odżywczej, ponieważ często przez nadmiar obowiązków nie mają 

czasu na regularne konsumowanie dobrze zbilansowanych posiłków, które mogłyby zaspokoić 

ich potrzeby energetyczne i żywieniowe [27,28,29].  

 

Wpływ pracy zmianowej na występowanie błędów w pracy 

Pielęgniarki podczas codziennej pracy wykonują wiele zróżnicowanych zadań.  

Ze względu na różnorodność i skalę trudności podejmowanych działań, decyzji i czynności, 

które wykonywane są przez pielęgniarki, istnieje duże ryzyko popełnienia błędu [30]. 

Wiele badań naukowych udowodniło wpływ pracy w trybie zmianowym, a także pory 

dnia wykonywanej pracy i długości zmian na ilość błędów popełnianych przez pracowników. 

W badaniach Caruso wykazano, że ryzyko popełnienia błędu przez pracownika na zmianie 

nocnej jest o 28% wyższe w porównaniu do pracownika dziennego.  Ryzyko jest również 

zależne od ilości postępujących po sobie zmian nocnych, wzrastając o 17% dla trzeciej nocy z 

rzędu i o 36% dla czwartej. Czas pracy trwający  12 godzin i dłużej trzykrotnie zwiększa ryzyko 

popełnienia błędu, w porównaniu  do 8-godzinnego dnia pracy, a przekroczony 40-godzinny 

tygodniowy wymiar pracy zwiększał liczbę popełnianych błędów wśród personelu 

pielęgniarskiego o 46% [31].  

Podczas wykonywania pracy w porze nocnej najważniejsze jest posiadanie świadomości 

obniżonej koordynacji, koncentracji, sprawności psychofizycznej oraz narastającego uczucia 

zmęczenia i senności, gdyż statystyki wskazują jak bardzo praca nocna jest niebezpieczna 

zarówno dla pracownika, jak i pacjentów [27]. 

 

Wpływ pracy zmianowej na życie rodzinne i towarzyskie 

Problem pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego dotyczy każdej osoby związanej z 

rynkiem pracy. Pracownicy zmianowi należą jednak do specyficznej grupy osób. W ich 

przypadku organizacja życia społecznego i rodzinnego uzależniona jest od grafiku pracy, w 

jakim są zatrudnione i różni się od ogólnie przyjętych pór aktywności, i sposobów spędzania 

czasu wolnego, a także zaangażowania w życie towarzyskie, czy działania lokalnej 

społeczności.  

Praca w trybie zmianowym, a w szczególności w systemie obejmującym zmianę nocną, 

może znacznie utrudniać pełnienie roli partnera, czy rodzica. Największym utrudnieniem jest 
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synchronizacja harmonogramu pracy z życiem rodziny i wymaganiami społecznymi, takimi jak 

np. godziny otwarcia przedszkoli, szkół, czy terminy zajęć dodatkowych. Praca w czasie 

zmianowym wiąże się z częstą nieobecnością podczas tak zwanego klasycznego rytmu 

funkcjonowania rodziny.  

Praca w zmianach nocnych, w weekendy i w święta wiąże się z pewnymi ograniczeniami 

życia towarzyskiego i rodzinnego, gdyż jest to czas najchętniej wykorzystywany na spotkania 

w gronie osób pracujących w klasycznym systemie dziennym, co w konsekwencji może 

prowadzić do trudności w relacjach, zmniejszenia zaangażowania i wpływu na wychowanie 

dzieci oraz podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania rodziny i całego gospodarstwa 

domowego. Praca w godzinach nocnych wpływa również na obniżenie częstości kontaktów 

seksualnych oraz może powodować zmniejszenie poczucia satysfakcji w związku. 

W niektórych przypadkach praca w trybie zmianowym może ułatwiać funkcjonowanie, 

ponieważ pracownik zyskuje czas wolny w ciągu tygodnia, który może zagospodarować dla 

rodziny lub na załatwienie spraw urzędowych w ciągu dnia, bez wykorzystywania urlopu, w 

przeciwieństwie do osób pracujących w stałych godzinach dziennych [32,33]. 
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DEFINICJA PIELĘGNIARSTWA I CHARAKTERYSTYKA PRACY PIELĘGNIARKI 

 

        W Polsce zasady wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej są szczegółowo 

opisane w Ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.  

W myśl tego aktu prawnego zawód pielęgniarki polega na udzielaniu określonych świadczeń 

zdrowotnych, a w szczególności rozpoznawaniu warunków, potrzeb zdrowotnych pacjenta, 

jego problemów pielęgnacyjnych oraz planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej [1]. 

       Rola pielęgniarki to również samodzielne udzielanie  w określonym zakresie świadczeń 

leczniczych, zapobiegawczych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych oraz medycznych 

czynności ratunkowych. Rolą to jest również realizacja zleceń lekarskich w procesie 

diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-

pielęgnacyjnych oraz edukacja zdrowotna  i promocja zdrowia [1]. 

     Świadczenia te wykonywane są głównie w warunkach stacjonarnych,  

tj. w szpitalach, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, czy opiekuńczo-leczniczych, 

hospicjach, domach pomocy społecznej, sanatoriach, klubach dziecięcych, czy żłobkach,                        

a także w środowisku życia i pracy pacjentów oraz osób zdrowych poprzez wykonywanie 

między innymi świadczeń z zakresu pielęgniarstwa rodzinnego, czy opieki długoterminowej 

[2]. 

    Pielęgniarka ponosi odpowiedzialność za całkowity zakres realizowanej opieki nad 

pacjentem, wykonywaniem zleconych przez lekarza zadań, ale także w znacznym stopniu za 

płaszczyznę relacji: pacjent – pielęgniarka.  

         W myśl ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej „zawody 

pielęgniarki i położnej są zawodami samodzielnymi”. Pielęgniarka zatem ponosi zawodową                      

i osobistą odpowiedzialność  za wykonane czynności zawodowe. Aby praca była efektywna                

i bezpieczna niezbędne jest stosowanie się do obowiązujących procedur i aktów prawnych oraz 

posiadanie wiedzy na temat swoich obowiązków i praw. 
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       Profesjonalne wykonywanie zawodu pielęgniarki wymaga regularnego aktualizowania 

wiedzy zawodowej, np. podczas kursów kwalifikacyjnych, kursów specjalistycznych, szkoleń 

i wykładów oraz innych form doskonalenia zawodowego. Znajomość obowiązujących aktów 

prawnych w tym zakresie ma istotne znaczenie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza, gdyż 

osoby wykonujące ten zawód powinny mieć świadomość, iż brak znajomości prawa nie zwalnia 

ich z odpowiedzialności za ewentualne jego naruszenie [3]. 

Pielęgniarstwo w Polsce ma status zawodu zaufania publicznego, co potwierdza duży 

profesjonalizm tej grupy zawodowej, działalność w interesie społecznym, bezpośrednią służbę 

ludziom, a zarazem wysoką jakość usług [4]. 

Praca z człowiekiem to jeden z trudniejszych rodzajów pracy. Pielęgniarki pracując                   

z pacjentem, wykonują zawód odpowiedzialny, trudny, wymagający wielu wyrzeczeń                                 

i zaangażowania, często kosztem rodziny i najbliższych.  

Warunki pracy są często trudne,   a opieka nad pacjentami obłożnie chorymi zazwyczaj 

bardzo wymagająca oraz obciążająca psychicznie. Niejednokrotnie towarzyszący jej stres, 

wypalenie zawodowe oraz trud związany z tą charakterystyczną pracą ma swoje konsekwencje 

w życiu prywatnym. 

Na trudności w środowisku pracy pielęgniarek składają się także takie elementy, jak 

liczba personelu na danym oddziale i liczba pacjentów przypadająca na jedną pielęgniarkę oraz 

brak zapewnienia w miejscu pracy odpowiedniego sprzętu medycznego i urządzeń 

pomocniczych.  

Praca pielęgniarki ma wielozadaniowy charakter. Wymagane jest posiadanie 

odpowiednich umiejętności, zdolności, predyspozycji, takich jak:  

• konieczność dużej sprawności manualnej  

• umiejętność wykonywanie zadań pod presją czasu, często  w nieprzewidzianych 

sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.  

            Dodatkowo dużym obciążeniem jest praca w systemie zmianowym i nierównomierne 

nią przeciążanie oraz narażanie na biologiczne, chemiczne i fizyczne czynniki szkodliwe [5]. 

 

ZAŁOŻENIA I CEL PRACY  

 

   Głównym celem pracy była ocena stopnia wpływu pracy zmianowej na pielęgniarki oraz 

ustalenie czy istnieje zależność, między: pracą w trybie zmianowym a ich zdrowiem i życiem. 
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MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ 

 

W badaniu wzięło udział 100 pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących w trybie 

zmianowym. Badania zostały przeprowadzone w okresie od października 2022  

do 20 listopada 2022 przez portal internetowy „Facebook”. Zgodę na badanie uzyskano od 

Komisji Bioetycznej.  Respondenci zostali poinformowani, że ankieta jest anonimowa,                           

a uzyskane dane będą uogólnione i posłużą wyłącznie do pracy naukowej.  

Wyniki badań przedstawiono względem danych jakościowych za pomocą liczności                       

i odsetka, a danych ilościowych średniej, odchylenia standardowego, mediany oraz wartości 

minimalnej i maksymalnej.  W celu sprawdzenia, czy względem zmiennych występują istotne 

statystycznie zależności przeprowadzono analizę za pomocą nieparametrycznego testu Chi 

Kwadrat Pearsona dla danych jakościowych. Rozkład danych ilościowych badano przy użyciu 

Testu Shapiro-Wilka. Po określeniu rozkładu (niezgodny z normalnym) zastosowano do 

porównania trzech i więcej grup Test Kruskala-Wallisa (KW, H). Wykorzystano tako korelacje 

Spearmana (R). Przyjęto 5% błąd wnioskowania i związany z nim poziom istotności p<0,05 

wskazujący na istnienie istotnych statystycznie różnic lub zależności. Analizę wykonano za 

pomocą pakietu statystycznego StatSoft Statistica 13.1 PL oraz przy udziale pakietu Microsoft 

Office. 

 

WYNIKI 

 

W badaniu wzięło udział 100 osób wykonujących zawód pielęgniarki,  

96% stanowiły kobiety, a 4% mężczyźni – pielęgniarze.  

Badanych przyporządkowano do grup wieku, aby ukazać jego strukturę, osoby do 30. r.ż. 

stanowiły 36%, 30-45 lat 37%, a 46-59 lat 27% (Tabela 1, Ryc.1).  

Ponad połowę uczestników badania stanowiły osoby żyjące w związku małżeńskim 

(54%), w związku nieformalnym funkcjonowało 17%, osoby stanu wolnego stanowiły 20%, 

osoby po rozwodzie 7% a owdowiałe 2% (Tabela 1, Ryc.1).  

Badani najczęściej posiadali staż pracy zawodowej 1-5-letni (37%), grupa osób ze 

stażem pracy w zawodzie ponad 20-letnim stanowiła 21%, 16-20-letnim stanowiła 15%,                   

11-15-letnim 10%, 6-10-letnim 13% a krótszym niż rok 4%. Połowa badanych pracowała w 

więcej niż jednym miejscu pracy (48%). Staż pracy w zawodzie pielęgniarki w systemie 

zmianowym wynosił wśród badanych najczęściej 1-5 lat (42%), ponad 20-letni staż pracy w 
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pracy zmianowej posiadało 21% badanych, 16-20-letni 12%, 11-15-letni 8%, 6-10-letni 13%, 

a krótszy niż rok 4% (Tab. 2, Ryc. 2). 

 

Tabela 1. Charakterystyka socjo-demograficzna badanych 

  Razem (N i %) 

Płeć Kobieta  96 96,0% 

Mężczyzna 4 4,0% 

Wiek < 30 lat 36 36,0% 

30-45 lat 37 37,0% 

46-59 lat 27 27,0% 

Stan cywilny Panna/Kawaler 20 20,0% 

Mężatka/Żonaty  54 54,0% 

Związek nieformalny 17 17,0% 

Rozwiedziona/Rozwiedziony 7 7,0% 

Wdowa/Wdowiec 2 2,0% 

Posiadanie dzieci Tak 55 55,0% 

Nie 45 45,0% 

Wykształcenie Średnie Medyczne 3 3,0% 

Licencjat Pielęgniarstwa 39 39,0% 

Magister Pielęgniarstwa 58 58,0% 

Ogół 100 100,0% 

 

 

Rycina 1. Charakterystyka socjo-demograficzna badanych 
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Badani najczęściej pracowali w systemie dyżurów 12-godzinnych (87%), rzadziej 24-

godzinnych (9%)  i 7-8-godzinnych (4%). Badanie najczęściej w realizowanej przez siebie 

pracy zmianowej mieli tyle samo dyżurów nocnych do dziennych (47%), więcej dyżurów 

dziennych posiadało 31% badanych, a nocnych 22% (Tab. 2, Ryc. 2). 

 

 

Rycina 2. Charakterystyka zawodowa badanych pielęgniarek  
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Tabela 2. Charakterystyka zawodowa badanych pielęgniarek  

  Razem (N i %) 
Staż pracy w zawodzie 

pielęgniarki 
< 1 rok 4 4,0% 
1-5 lat 37 37,0% 

6-10 lat 13 13,0% 
11-15 lat 10 10,0% 
16-20 lat 15 15,0% 
> 20 lat 21 21,0% 

Praca w więcej niż jednym 

miejscu pracy 
Tak 49 49,0% 
Nie 51 51,0% 

Staż pracy w systemie 

zmianowym  
< 1 rok 4 4,0% 
1-5 lat 42 42,0% 

6-10 lat 13 13,0% 
11-15 lat 8 8,0% 
16-20 lat 12 12,0% 
> 20 lat 21 21,0% 

Przeważny czas trwania 

dyżuru 
7-8h  4 4,0% 
12h  87 87,0% 
24h 9 9,0% 

Przeważające zmiany w 

grafiku pracy 
dyżury nocne 22 22,0% 

dyżury dzienne 31 31,0% 
równa liczba dyżurów dziennych i nocnych  47 47,0% 

Ogół 100 100,0% 

 

Średni wiek badanych pielęgniarek/pielęgniarzy wynosił 36,13 lat, najmłodszy 

uczestnik badania miał lat 23, a najstarszy 59. W próbie badanej najliczniejsze były osoby w 

wieku 20-25 lat oraz 30-35 lat, szczegółowo strukturę wiekową badanych przestawia 

zamieszczony niżej histogram (Ryc. 3, Tab. 3). 

 

 

Rycina 3. Histogram wieku badanych  
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Tabela 3. Wiek badanych, analiza opisowa 

 M SD Me Min Maks 

Wiek [lat] 36,13 10,36 34 23 59 

*M-średnia, SD-odchylenie standardowe, Me-mediana, Min-Maks - minimum-maksimum 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy zaobserwowano, iż praca  

w systemie zmianowym była satysfakcjonująca dla 40% badanych, nie była satysfakcjonująca 

dla 21%, a 39% badanych nie potrafiło jednoznacznie wyrazić swojej satysfakcji, Wykazano, 

że pracy w systemie zmianowym istotnie częściej byli niezadowoleni pielęgniarze i pielęgniarki 

pracujące zwłaszcza na dyżurach  7-8 godzinnych (50%, p<0,01) a także osoby pracujące 

najczęściej na dyżurach nocnych (45,5%, p<0,004). Staż pracy w zawodzie pielęgniarki, kiedy 

wykonywano pracę w systemie zmianowym nie różnicował istotnie statystycznie stopnia 

satysfakcji z tego systemu pracy, p>0,05 (Tab. 4, Ryc. 4). 

 

Tabela 4. Ocena satysfakcji pracy podejmowanej w systemie zmianowym przez badany 

personel pielęgniarski, wszystkich razem oraz w zależności od stażu pracy zdobytego  

w okresie pracy zmianowej, przeważnego czasu trwania dyżuru oraz przeważających rodzajów 

dyżuru 
 

Czy praca w systemie 

zmianowym jest dla 

Pani/Pana satysfakcjonująca? 

Tak Nie Trudno 

powiedzieć 
Ogół Statystyka 

Razem 40 40,0% 21 21,0% 39 39,0% 100  - 

Staż pracy w 

systemie 

zmianowym  

< 1 rok 2 50,0% 0 0,0% 2 50,0% 4 Chi2=13,7; 

p=,186 1-5 lat 22 52,4% 8 19,1% 12 28,6% 42 

6-10 lat 1 7,7% 4 30,8% 8 61,5% 13 

11-15 lat 4 50,0% 2 25,0% 2 25,0% 8 

16-20 lat 2 16,7% 4 33,3% 6 50,0% 12 

> 20 lat 9 42,9% 3 14,3% 9 42,9% 21 

Przeważny 

czas trwania 

dyżuru 

7-8h  1 25,0% 2 50,0% 1 25,0% 4 Chi2=12,7; 

p=,012 12h  39 44,8% 18 20,7% 30 34,5% 87 

24h 0 0,0% 1 11,1% 8 88,9% 9 

Przeważające 

zmiany w 

grafiku pracy 

dyżury 

nocne 
3 13,6% 10 45,5% 9 40,9% 22 Chi2=14,9; 

p=,004 
dyżury 

dzienne 
17 54,8% 5 16,1% 9 29,0% 31 

równa 20 42,6% 6 12,8% 21 44,7% 47 
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Rycina 4. Ocena satysfakcji pracy podejmowanej w systemie zmianowym przez badany 

personel pielęgniarski 

 

Wpływ pracy zmianowej na odżywianie badanych pielęgniarek i pielęgniarzy  

       Większość badanych pielęgniarek i pielęgniarzy deklarowało, iż spożywa posiłki 

nieregularnie (65%), regularnie tylko 15%, a czasami regularnie 20%. Analizowane zmienne 

nie różnicowały w sposób statystycznie istotny faktu przyjmowania posiłków  

w sposób regularny przez badanych, p>0,05 ( Ryc.5, Tab. 5). 

 

 

Rycina 5. Regularność spożywania posiłków przez badany personel pielęgniarski 
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Tabela 5. Regularność spożywania posiłków przez badany personel pielęgniarski, wszystkich 

razem oraz w zależności od stażu pracy zdobytego w okresie pracy zmianowej, przeważnego 

czasu trwania dyżuru oraz przeważających rodzajów dyżuru 
 

Czy spożywa Pani/i regularnie 

posiłki? 
Tak Nie Czasami Ogół Statystyka 

Razem 15 15,0% 65 65,0% 20 20,0% 100  - 

Staż 

pracy w 

systemie 

zmiano-

wym  

< 1 rok 0 0,0% 2 50,0% 2 50,0% 4 Chi2=8,41; 

p=,588 1-5 lat 9 21,4% 26 61,9% 7 16,7% 42 

6-10 lat 1 7,7% 11 84,6% 1 7,7% 13 

11-15 lat 1 12,5% 5 62,5% 2 25,0% 8 

16-20 lat 2 16,7% 6 50,0% 4 33,3% 12 

> 20 lat 2 9,5% 15 71,4% 4 19,1% 21 

Przeważny 

czas trwania 

dyżuru 

7-8h  1 25,0% 2 50,0% 1 25,0% 4 Chi2=2,13; 

p=,710 12h  14 16,1% 56 64,4% 17 19,5% 87 

24h 0 0,0% 7 77,8% 2 22,2% 9 

Przeważając

e zmiany w 

grafiku 

pracy 

dyżury nocne 1 4,6% 18 81,8% 3 13,6% 22 Chi2=6,11;  

p=,190 dyżury dzienne 4 12,9% 18 58,1% 9 29,0% 31 

równa 10 21,3% 29 61,7% 8 17,0% 47 

 

Badane pielęgniarki/pielęgniarze pracujący w systemie zmianowym w ciągu dnia 

spożywali najczęściej: 

• cztery posiłki (33%), 

• trzy posiłki (32%),  

• pięć posiłków (21%),  

• dwa posiłki (8%),  

• sześć posiłków (4%), 

• jeden posiłek (2%).  

           Analizowane zmienne nie różnicowały w sposób statystycznie istotny liczby 

przyjmowanych posiłków w ciągu dnia przez badanych, p>0,05 ( ryc. 6, tab. 6).  

           Badani w czasie dyżuru nocnego jadali najczęściej jeden posiłek (56% badanych), dwa 

posiłki 18%, trzy posiłki dwie osoby (2).  

            Około 1//4 badanych (24%) w czasie dyżurów nocnych w ogóle nie jadało posiłków.  

Analizowane zmienne nie różnicowały  w sposób statystycznie istotny liczby przyjmowanych 

posiłków w ciągu dyżuru nocnego przez badanych, p>0,05. 
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Tabela 6. Liczba posiłków spożywanych w ciągu dnia przez badany personel pielęgniarski, 

wszystkich razem oraz w zależności od stażu pracy zdobytego w okresie pracy zmianowej, 

przeważnego czasu trwania dyżuru oraz przeważających rodzajów dyżuru 
 

Ile posiłków 

spożywa Pan/i w 

ciągu dnia? 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

O
g

ó
ł 

S
ta

ty
s-

ty
k

a
 

Razem 2 2,0 
% 

8 8,0 
% 

32 32,0

% 
33 33,0

% 
21 21,0

% 
4 4,0 

% 
100  - 

Staż 

pracy w 

syste-

mie 

zmiano

wym  

< 1 rok 1 25,0

% 
0 0,0 

% 
0 0,0 

% 
3 75,0 

% 
0 0,0 

% 
0 0,0 

% 
4 

C
h

i2
=

3
1

,7
 ;

  
p

=
,1

6
5
 1-5 lat 0 0,0 

% 
4 9,5 

% 
14 33,3

% 
16 38, 

1% 
7 16,7 

% 
1 2,4 

% 
42 

6-10 

lat 
0 0,0 

% 
1 7,7 

% 
2 15,4

% 
5 38,5 

% 
5 38,5 

% 
0 0,0 

% 
13 

11-15 

lat 
0 0,0 

% 
2 25,0

% 
3 37,5

% 
2 25,0 

% 
1 12,5 

% 
0 0,0 

% 
8 

16-20 

lat 
0 0,0% 0 0,0 

% 
5 41,7

% 
3 25,0 

% 
3 25,0 

% 
1 8,3 

% 
12 

> 20 

lat 
1 4,8 

% 
1 4,8 

% 
8 38,1

% 
4 19,1 

% 
5 23,8 

% 
2 9,5 

% 
21 

Przewa-

żajacy 

czas 

trwania 

dyżuru 

7-8h  0 0,0 
% 

0 0,0 
% 

3 75,0

% 
1 25,0 

% 
0 0,0 

% 
0 0,0 

% 
4 

C
h

i2
=

7
,8

2
 

;p
=

,6
4
6
 

12h  2 2,3 
% 

8 9,2 
% 

24 27,6

% 
30 34,5 

% 
19 21,8 

% 
4 4,6 

% 
87 

24h 0 0,0 
% 

0 0,0 
% 

5 55,6

% 
2 22,2 

% 
2 22,2 

% 
0 0,0 

% 
9 

Przewa

żające 

zmiany 

w 

grafiku 

pracy 

dyżury 

nocne 
0 0,0 

% 
3 13,6

% 
7 31,8

% 
8 36,4 

% 
4 18,2 

% 
0 0,0 

% 
22 

C
h

i2
=

1
0

,4
; 

p
=

,4
0

2
 

dyżury 

dzien-

ne 

0 0,0 
% 

3 9,7 
% 

11 35,5

% 
12 38,7 

% 
5 16,1 

% 
0 0,0 

% 
31 

Równa 

ilość 
2 4,3 

% 
2 4, 

3% 
14 29,8

% 
13 27,7 

% 
12 25, 

5% 
4 8,5 

% 
47 

 

 

Rycina 6. Liczba posiłków spożywanych w ciągu dnia przez badany personel pielęgniarski 
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Tabela 7. Liczba posiłków spożywanych w ciągu dyżuru nocnego przez badany personel 

pielęgniarski, wszystkich razem oraz w zależności od stażu pracy zdobytego w okresie pracy 

zmianowej, przeważnego czasu trwania dyżuru oraz przeważających rodzajów dyżuru 
 

Ile posiłków spożywa 

Pan/i podczas nocnego 

dyżuru? 

Nie 

spożywam 

posiłków 

1. 2. 3. Ogół Statystyka 

Razem 24 24,0% 56 56,0% 18 18,0% 2 2,0% 100  - 

Staż pracy w 

systemie 

zmianowym  

< 1 rok 2 50,0% 2 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 Chi2=19,4; 

p=,193 1-5 lat 9 21,4% 24 57,1% 7 16,7% 2 4,8% 42 

6-10 lat 3 23,1% 10 76,9% 0 0,0% 0 0,0% 13 

11-15 lat 1 12,5% 6 75,0% 1 12,5% 0 0,0% 8 

16-20 lat 4 33,3% 7 58,3% 1 8,3% 0 0,0% 12 

> 20 lat 5 23,8% 7 33,3% 9 42,9% 0 0,0% 21 

Przeważny 

czas trwania 

dyżuru 

7-8h  1 25,0% 3 75,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 Chi2=3,70; 

p=,716 12h  20 23,0% 50 57,5% 15 17,2% 2 2,3% 87 

24h 3 33,3% 3 33,3% 3 33,3% 0 0,0% 9 

Przeważające 

zmiany w 

grafiku pracy 

dyżury 

nocne 
7 31,8% 13 59,1% 2 9,1% 0 0,0% 22 Chi2=8,26; 

p=,219 
dyżury 

dzienne 
10 32,3% 17 54,8% 4 12,9% 0 0,0% 31 

równa 7 14,9% 26 55,3% 12 25,5% 2 4,3% 47 

 

 

Rycina 7. Liczba posiłków spożywanych w ciągu dyżuru nocnego przez badany personel 

pielęgniarski 
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    Prezentując wynik jako wartość średniej, im większa wartość (bliższa wartości 5), tym 

większe nasilenie badanego zjawiska. Prezentowane wyniki uzupełniono o tabelę odsetków 

poszczególnych odpowiedzi  dla wszystkich badanych razem (Tab. 8,9, ryc. 8). 

 

Tabela 8. Zmiany doświadczane przez badanych po rozpoczęciu pracy w trybie zmianowym, 

wszystkich razem oraz w zależności od stażu pracy zdobytego w okresie pracy zmianowej, 

przeważnego czasu trwania dyżuru oraz przeważających rodzajów dyżuru – wartości średnie 
 

Czy od rozpoczęcia przez 

Panią/Pana pracy zmianowej 
Zwiększy-

ła się ilość 

wypijanej 

kawy 

Zwiększyła 

się ilość/ 

częstość 

spożywania 

alkoholu 

Zwiększyła 

się ilość 

wypalanych 

papierosów 

Zwiększyła się 

ilość 

wypijanych 

napojów 

energetycznych 

Zwiększyła 

się ilość 

spożywania 

potraw fast 

food 

 

Razem M 3,94 2,30 2,47 2,17 2,77  
SD 1,48 1,38 1,72 1,58 1,50  

Staż pracy 

w systemie 

zmianowym  

< 1 rok 2,25 1,25 2,25 1,25 2,50 

1-5 lat 3,67 2,26 2,21 2,48 3,02 
6-10 lat 4,46 2,85 2,85 3,08 3,62 
11-15 lat 3,50 2,38 3,00 2,13 2,75 
16-20 lat 4,67 2,67 3,42 2,00 2,25 
> 20 lat 4,24 2,00 2,05 1,29 2,10 

Statystyka Rho 0,18 0,05 0,06 -0,20 -0,21 
p 0,069 0,597 0,581 0,047 0,036 

Przeważny czas 

trwania dyżuru 
7-8h  3,50 2,50 2,50 2,25 2,25 
12h  3,98 2,13 2,38 2,00 2,71 
24h 3,78 3,89 3,33 3,78 3,56 

Statystyka Rho -0,02 0,21 0,11 0,20 0,17 
p 0,829 0,040 0,280 0,045 0,094 

Przeważające 

zmiany w 

grafiku pracy 

dyżury nocne 4,59 2,82 3,64 3,36 3,86 
dyżury dzienne 3,48 1,90 1,58 1,90 2,81 

równa 3,94 2,32 2,51 1,79 2,23 
Statystyka KW 

(H) 
3,83 2,94 11,09 9,54 10,63 

p 0,025 0,058 0,000 0,000 0,000 

 

Tabela 9. Zmiany doświadczane przez badanych po rozpoczęciu pracy w trybie zmianowym, 

wszystkich razem – odsetki 
 

Czy od rozpoczęcia przez Panią/Pana 

pracy zmianowej 
Odpowiedzi i wartość przyporządkowana do wartości średniej 

1 - Nie, 2 -  raczej 

nie  

3 - Trudno 

powiedzieć 

4 - Raczej 

tak 

5 - Tak 

Zwiększyła się ilość wypijanej kawy 16% 5% 0% 27% 52% 

Zwiększyła się ilość lub częstość 

spożywania alkoholu 
33% 42% 0% 12% 13% 

Zwiększyła się ilość wypalanych 

papierosów 
53% 7% 1% 18% 21% 

Zwiększyła się ilość wypijanych 

napojów energetycznych 
58% 11% 1% 16% 14% 

Zwiększyła się ilość spożywania potraw 

typu fast food 
28% 25% 5% 26% 16% 
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Rycina 8. Zmiany doświadczane przez badanych po rozpoczęciu pracy w trybie zmianowym 

 

Wpływ pracy zmianowej na aktywność fizyczną badanych pielęgniarek i pielęgniarzy  

        Od momentu podjęcia pracy zmianowej aktywność fizyczna badanych pielęgniarek 

najczęściej zmniejszyła się (63%), nie uległa zmianie w 34% przypadków, a w 3 przypadkach 

(3%) zwiększyła się (Tab. 10). 

 

Tabela 10. Zmiany w zakresie aktywności fizycznej obserwowane u badanych  

po rozpoczęciu pracy w trybie zmianowym, wszystkich razem oraz w zależności od stażu pracy 

zdobytego w okresie pracy zmianowej, przeważnego czasu trwania dyżuru oraz 

przeważających rodzajów dyżuru 
 

Czy od momentu podjęcia pracy 

zmianowej Pani/Pana aktywność 

fizyczna: 

Zmniejszyła 

się 
Zwiększyła 

się 
Nie uległa 

zmianie 
Ogół Statystyka 

Razem 63 63,0% 3 3,0% 34 34,0% 100  - 

Staż pracy w 

systemie 

zmianowym  

< 1 rok 1 25,0% 0 0,0% 3 75,0% 4 Chi2=10,2; 

p=,417 1-5 lat 25 59,5% 2 4,8% 15 35,7% 42 

6-10 lat 7 53,9% 0 0,0% 6 46,2% 13 

11-15 lat 5 62,5% 0 0,0% 3 37,5% 8 

16-20 lat 10 83,3% 1 8,3% 1 8,3% 12 

> 20 lat 15 71,4% 0 0,0% 6 28,6% 21 

Przeważny czas 

trwania dyżuru 
7-8h  2 50,0% 1 25,0% 1 25,0% 4 Chi2=7,47; 

p=,112 12h  56 64,4% 2 2,3% 29 33,3% 87 

24h 5 55,6% 0 0,0% 4 44,4% 9 

Przeważające 

zmiany w grafiku 

pracy 

dyżury 

nocne 
16 72,7% 0 0,0% 6 27,3% 22 Chi2=10,6; 

p=,030 
dyżury 

dzienne 
14 45,2% 3 9,7% 14 45,2% 31 

równa 33 70,2% 0 0,0% 14 29,8% 47 

3,94

2,3

2,47

2,17

2,77

Zwiększyła się ilość wypijanej kawy

Zwiększyła się ilość lub częstość spożywania 
alkoholu

Zwiększyła się ilość wypalanych papierosów

Zwiększyła się ilość wypijanych napojów 
energetycznych

Zwiększyła się ilość spożywania potraw typu fast 
food

0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05
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Rycina  9. Zmiany w zakresie aktywności fizycznej obserwowane u badanych po rozpoczęciu 

pracy w trybie zmianowym 

 

Wykazano ponadto, iż aktywność fizyczna istotnie częściej zmniejszyła się u osób 

pracujących zwłaszcza na dyżurach nocnych oraz w tej samej liczbie nocnych i dziennych 

aniżeli zwłaszcza dziennych  (odpowiednio: 72,7% i 70,2% vs 45,2%, p<0,03). Pozostałe 

badane zależności miały charakter statystycznie nieistotny, p>0,05. Wyniki obrazuje Tabela 10. 

 

Wpływ pracy zmianowej na sen badanych pielęgniarek i pielęgniarzy  

Badani na sen po dyżurze nocnym przeznaczali najczęściej 2-4 godziny (36%), rzadziej 

do 2 godzin (23%), 4-6 godzin (22%), ponad 6 godzin (5%), a 14% nie spało. Wykazano, że 

czas snu różnił się istotnie w zależności od stażu pracy,  oraz przeważającego systemu pracy. 

Istotnie częściej nie spali po nocnym dyżurze badani pracujący w systemie zmianowym krócej 

niż rok a także ponad 20 lat (p<0,0001), badani pracujący w trybie 24-godzinnym (p<0,01),                   

a także osoby pracujące zwłaszcza na dyżurach nocnych (p<0,002). Wyniki obrazuje Ryc. 10             

i Tabela 11. 

Wyniki dla wszystkich badanych razem oraz dla analiz z wykorzystaniem zmiennych 

przedstawiono z wykorzystaniem wyliczeń ilościowych, po przyporządkowaniu odpowiedzi – 

obejmującymi ich wartości rosnące (1 - Nigdy, 2 - Czasem, 3 - Często, 4 - zawsze), prezentując 

wynik jako wartość średniej, im większa wartość (bliższa wartości 4), tym większe nasilenie 

badanego zjawiska. Prezentowane wyniki uzupełniono o tabelę odsetków poszczególnych 

odpowiedzi dla wszystkich badanych razem. 

0,63

0,03

0,34
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%



Wpływ pracy zmianowej na zdrowie i życie pielęgniarek 

 

 

563 

 

 

Rycina 10. Czas poświęcany przez badanych na sen po nocnej zmianie w pracy 

 

Tabela 11. Czas poświęcany przez badanych na sen po nocnej zmianie w pracy, wszystkich 

razem oraz w zależności od stażu pracy zdobytego w okresie pracy zmianowej, przeważnego 

czasu trwania dyżuru oraz przeważających rodzajów dyżuru 
 

Ile czasu poświęca 

Pan/Pani na sen po 

dyżurze nocnym 

Nie śpię do 2 

godzin 
2-4 

godzin 
4-6 

godzin 
> 6 

godzin 
Ogół Statystyka 

Razem 14 14,0 
% 

23 23,0 
% 

36 36,0 
% 

22 22,0 
% 

5 5,0 
% 

100  - 

Staż pracy w 

systemie 

zmianowym  

< 1 rok 1 25,0 
% 

1 25,0 
% 

0 0,0 
% 

0 0,0 
% 

2 50,0 
% 

4 Chi2=66,5;  

p=,000 
1-5 lat 6 14,3 

% 
4 9,5 

% 
14 33,3

% 
16 38,1 

% 
2 4,8 

% 
42 

6-10 lat 2 15,4 
% 

11 84,6 
% 

0 0,0 
% 

0 0,0 
% 

0 0,0 
% 

13 

11-15 lat 1 12,5 
% 

2 25,0 
% 

4 50,0 
% 

1 12, 
5% 

0 0,0 
% 

8 

16-20 lat 3 25,0 
% 

1 8,3 
% 

7 58,3 
% 

1 8,3% 0 0,0 
% 

12 

> 20 lat 1 4,8 
% 

4 19,1 
% 

11 52,4 
% 

4 19,1 
% 

1 4,8 
% 

21 

Przeważny 

czas trwania 

dyżuru 

7-8h  0 0,0 
% 

1 25,0 
% 

0 0,0 
% 

2 50,0 
% 

1 25,0 
% 

4 Chi2=20,2;  

p=,009 
12h  12 13,8 

% 
16 18,4 

% 
36 41,4 

% 
19 21,8 

% 
4 4,6 

% 
87 

24h 2 22,2 
% 

6 66,7 
% 

0 0,0 
% 

1 11,1 
% 

0 0,0 
% 

9 

Przeważające 

zmiany w 

grafiku pracy 

dyżury 

nocne 
6 27,3 

% 
10 45,5 

% 
3 13,6 

% 
3 13,6 

% 
0 0,0 

% 
22 Chi2=24,0; 

p=,002 
dyżury 

dzienne 
5 16,1 

% 
5 16,1 

% 
8 25,8 

% 
11 35,5 

% 
2 6,5 

% 
31 

równa 3 6,4 
% 

8 17,0 
% 

25 53,2 
% 

8 17,0 
% 

3 6,4 
% 

47 

0,14

0,23

0,36

0,22

0,05

Nie śpię do 2 godzin 2-4 godzin 4-6 godzin > 6 godzin
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Zaobserwowano, iż najintensywniej badani realizujący prace w systemie zmianowym 

doświadczali zaburzeń snu w postaci budzenia się w trakcie snu (2,85 pkt.,  

w zakresie 1-4), problemów z zasypianiem (2,77 pkt.), bezsenności (2,40 pkt.), rzadziej 

koszmarów sennych (1,82 pkt.), lęków nocnych (1,54 pkt.) i lunatykowania (1,31 pkt.). 

Problemy z zasypianiem zawsze występowały u 25% badanych, a przebudzanie w trakcie snu 

zawsze u 26% badanych pielęgniarek / pielęgniarzy. 

Wykazano, iż im dłuższy staż pracy w systemie pracy zmianowej posiadali,  

tym w istotnie statystycznie większym stopniu doświadczali wszystkich zaburzeń snu, oprócz 

lunatykowania (p>0,05), z tym, iż najbardziej zwiększało się nasilenie koszmarów sennych 

(R=0,45) przebudzania w trakcie snu (R=0,38).  

Wykazano także, iż wraz z dłużej trwającymi dyżurami w sposób istotnie statystycznie 

bardziej nasilony towarzyszyły badanym wszystkie analizowane zaburzenia snu oprócz 

bezsenności i lęków nocnych. Ponadto badani pracujący w przeważającej części na dyżurach 

nocnych w istotnie większym stopniu odczuwali wszystkie zaburzenia snu, oprócz lęków 

nocnych (tabela 12 i 13, Ryc. 11). 

 

 

Rycina 11. Doświadczane zaburzenia snu odczuwane po rozpoczęciu pracy w trybie 

zmianowym przez badanych 

2,4

2,77

2,85

1,31

1,82

1,54

Bezsenność

Problemy z zasypianiem

Przebudzenia w trakcie snu

Sennowłóctwo (lunatykowanie)

Koszmary senne

Lęki nocne 
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Tabela 12. Doświadczane zaburzenia snu odczuwane po rozpoczęciu pracy w trybie 

zmianowym przez badanych, wszystkich razem oraz w zależności od stażu pracy zdobytego w 

okresie pracy zmianowej, przeważnego czasu trwania dyżuru oraz przeważających rodzajów 

dyżuru – wartości średnie 
Czy od rozpoczęcia pracy 

zmianowej doświadcza 

Pan/Pani zaburzeń snu takich 

jak: 

Bezse

nność 
Problemy z 

zasypianiem 
Przebudzeni

a w trakcie 

snu 

Sennowłóctwo 

lunatykowanie 
Koszmary 

senne 
Lęki 

nocne  

Razem M 2,40 2,77 2,85 1,31 1,82 1,54 
SD 0,88 0,95 0,90 0,69 0,81 0,63 

Staż 

pracy w 

systemie 

zmiano-

wym  

< 1 rok 2,00 2,00 1,75 1,00 1,25 1,50 

1-5 lat 2,10 2,45 2,50 1,38 1,45 1,36 
6-10 lat 2,62 3,15 3,38 1,69 2,23 1,92 
11-15 lat 2,63 2,75 2,88 1,00 2,13 1,50 
16-20 lat 2,75 3,33 3,33 1,42 2,08 1,83 
> 20 lat 2,67 3,00 3,14 1,05 2,14 1,52 

Statys-

tyka 
Rho 0,31 0,31 0,38 -0,13 0,45 0,20 

p 0,002 0,002 0,000 0,190 0,000 0,044 
Przeważ-

ny czas 

trwania 

dyżuru 

7-8h  2,00 2,25 2,50 1,25 1,50 1,50 
12h  2,38 2,74 2,79 1,24 1,75 1,48 
24h 2,78 3,33 3,56 2,00 2,67 2,11 

Statys-

tyka 
Rho 0,15 0,22 0,26 0,22 0,27 0,14 

p 0,141 0,025 0,009 0,031 0,007 0,175 
Przewa-

żające 

zmiany w 

grafiku 

pracy 

dyżury nocne 2,86 3,41 3,18 1,68 2,18 1,82 
dyżury dzienne 1,90 2,23 2,29 1,13 1,42 1,42 

równa 2,51 2,83 3,06 1,26 1,91 1,49 
Statys-

tyka 
KW 

(H) 
9,97 12,46 10,42 4,71 7,11 3,02 

p 0,000 0,000 0,000 0,011 0,001 0,054 

 

Tabela 13. Doświadczane zaburzenia snu odczuwane po rozpoczęciu pracy w trybie 

zmianowym przez badanych – odsetki 
 

Czy od rozpoczęcia pracy zmianowej doświadcza Pan/Pani 

zaburzeń snu takich jak: 
Odpowiedzi i wartość 

przyporządkowana do wartości średniej 
1 - 

Nigdy 
2 - 

Czasem 
3 - 

Często 
4 - 

zawsze 
Bezsenność 17% 35% 39% 9% 

Problemy z zasypianiem 11% 26% 38% 25% 

Przebudzenia w trakcie snu 8% 25% 41% 26% 

Sennowłóctwo (lunatykowanie) 78% 17% 1% 4% 

Koszmary senne 38% 47% 10% 5% 

Lęki nocne  51% 46% 1% 2% 

 

Wpływ pracy zmianowej na relacje towarzyskie i w rodzinie badanych pielęgniarek                         

i pielęgniarzy  

Wyniki dla wszystkich badanych razem oraz dla analiz z wykorzystaniem zmiennych 

przedstawiono z wykorzystaniem wyliczeń ilościowych, po przyporządkowaniu odpowiedzi – 

obejmującymi ich wartości rosnące (1 - Nigdy, 2 - Czasem, 3 - Często, 4 - zawsze), prezentując 
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wynik jako wartość średniej, im większa wartość (bliższa wartości 4), tym większe nasilenie 

badanego zjawiska. Prezentowane wyniki uzupełniono o tabelę odsetków poszczególnych 

odpowiedzi dla wszystkich badanych razem (Ryc. 12, Tab. 14,15). 

 

Tabela 14. Odczucia towarzyszące badanym na wskutek realizowanej pracy zmianowej, 

wszystkim razem oraz w zależności od stażu pracy zdobytego w okresie pracy zmianowej, 

przeważnego czasu trwania dyżuru oraz przeważających rodzajów dyżuru – wartości średnie 
 

Czy przez pracę zmianową 

odczuwa Pan/Pani: 
Problem 

w relacji 

z partne-

rem 

Obniże-

nie 

aktyw-

ności 

seksual-

nej 

Proble-

my w 

relacji z 

rodziną/

dziećmi 

Problemy 

w relacji 

ze 

znajomy-

mi 

Trud-

ności 

w 

nawią-

zywa-

niu no-

wych 

znajo-

mości 

Trudności w 

organizacji/u

czestnictwie 

w 

spotkaniach 

towarzyskich 

 

Razem M 2,06 2,34 2,15 2,20 2,46 2,95 
SD 0,78 0,66 0,77 0,74 0,96 0,86 

Staż pracy w 

systemie 

zmianowym  

< 1 rok 1,00  - 2,00 2,25 2,00 2,75  

1-5 lat 1,90 2,13 1,88 2,05 2,24 2,62  
6-10 lat 2,38 2,60 2,15 2,38 3,08 3,62  
11-15 lat 2,63 2,57 2,63 2,63 2,63 3,13  
16-20 lat 2,17 2,40 2,67 2,17 2,67 3,08  
> 20 lat 2,10 2,25 2,24 2,24 2,43 3,10  

Statystyk

a 
Rho 0,25 0,03 0,28 0,12 0,13 0,24 

p 0,013 0,851 0,005 0,253 0,186 0,017 
Przeważny 

czas trwania 

dyżuru 

7-8h  2,00 3,00 2,00 1,75 2,50 2,50  
12h  2,00 2,29 2,10 2,18 2,40 2,92  
24h 2,67 2,80 2,67 2,56 3,00 3,44  

Statystyk

a 
Rho 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,20 

p 0,129 0,256 0,170 0,168 0,209 0,049 
Przeważa-

jące zmiany 

w grafiku 

pracy 

dyżury nocne 2,50 2,56 2,45 2,50 3,00 3,36  
dyżury dzienne 1,71 2,08 1,87 1,94 2,13 2,71  

równa 2,09 2,34 2,19 2,23 2,43 2,91  
Statysty-

ka 
KW 

(H) 
7,61 1,99 4,06 4,09 5,91 4,05 

p 0,001 0,147 0,020 0,020 0,004 0,020 

 
      

   Zaobserwowano, iż badanym pielęgniarkom/pielęgniarzom na wskutek pracy zmianowej 

towarzyszyły trudności w organizacji/uczestnictwie w spotkaniach towarzyskich (2,95 pkt., w 

zakresie 1-4), trudności w nawiązywaniu nowych znajomości (2,46 pkt.), a także obniżenie 

aktywności seksualnej (2,34 pkt., w przypadku tego podpunkt 42% badanych nie udzieliło 

odpowiedzi), problemy w relacjach ze znajomymi (2,20 pkt.), problemy w relacjach z rodziną 

/ dziećmi (2,15 pkt.) oraz w najmniejszym stopniu w relacjach z partnerem (2,06 pkt.). Zawsze 
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trudności w nawiązywaniu nowych znajomości towarzyszyły 16% badanych, a zawsze 

trudności w organizacji/uczestnictwie w spotkaniach towarzyskich 28% badanym. 

 

 

Rycina  12. Odczucia towarzyszące badanym na wskutek realizowanej pracy zmianowej 

 

Wykazano, iż im dłuższy staż pracy w systemie pracy zmianowej towarzyszył badanym, 

tym w istotnie większym stopniu odczuwali problemy w relacji z partnerem (p<0,01), w relacji 

z rodziną/dziećmi (p<0,005) oraz w organizacji/uczestnictwie  w spotkaniach towarzyskich 

(p<0,02).  

 

Tabela 15.  Odczucia towarzyszące badanym na wskutek realizowanej pracy zmianowej, 

wszystkim razem – odsetki 
 

Czy przez pracę zmianową odczuwa Pan/Pani: Odpowiedzi i wartość przyporządko-

wana do wartości średniej 

1 - 

Nigdy 
2 - 

Czasem 
3 - 

Często 
4 - 

zawsze 
Problemy w relacji z partnerem 23% 52% 21% 4% 

Obniżenie aktywności seksualnej 5% 29% 23% 1% 

Problemy w relacji z rodziną/dziećmi 19% 51% 26% 4% 

Problemy w relacji ze znajomymi 13% 60% 21% 6% 

Trudności w nawiązywaniu nowych znajomości 17% 36% 31% 16% 

Trudności w organizacji/uczestnictwie w spotkaniach 

towarzyskich 
6% 21% 45% 28% 

 

Wykazano także, że trudności  w organizacji/uczestnictwie w spotkaniach towarzyskich 

istotnie częściej towarzyszyły osobom pracującym zwłaszcza na długich – 24 godzinnych 

2,06

2,344827586

2,15

2,2

2,46

2,95

Problemy w relacji z partnerem

Obniżenie aktywności seksualnej

Problemy w relacji z rodziną/dziećmi

Problemy w relacji ze znajomymi

Trudności w nawiązywaniu nowych znajomości

Trudności w organizacji/uczestnictwie w 
spotkaniach towarzyskich

0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04
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dyżurach (p<0,05). Badani, którzy pracowali zwłaszcza na dyżurach nocnych istotnie częściej 

doświadczali wszystkich problemów natury relacyjnej z wyjątkiem obniżenia aktywności 

seksualnej (zależność nieistotna).  

 

Wpływ pracy zmianowej na występowanie chorób i różnych dolegliwości u badanych pie-

lęgniarek i pielęgniarzy  

       Wyniki dla wszystkich badanych razem oraz analiz z wykorzystaniem zmiennych 

przedstawiono z wykorzystaniem wyliczeń ilościowych, po przyporządkowaniu odpowiedzi – 

obejmującymi ich wartości rosnące (1 - Nigdy, 2 - Czasem, 3 - Często, 4 - zawsze), prezentując 

wynik jako wartość średniej, im większa wartość (bliższa wartości 4), tym większe nasilenie 

badanego zjawiska. Prezentowane wyniki uzupełniono o tabelę odsetków poszczególnych 

odpowiedzi dla wszystkich badanych razem. 

         Zaobserwowano, iż pracujący w systemie pracy zmianowej badani, najczęściej 

odczuwali takie dolegliwości jak drażliwość / napięcie (3,18 pkt., w zakresie 1-4), zwiększoną 

wrażliwość na bodźce (3,07 pkt.) oraz problemy z koncentracją (3,06 pkt.), w mniejszym 

stopniu zmniejszoną sprawność fizyczną (2,95 pkt.) i przygnębienie/smutek (2,71 pkt.). Zawsze 

badanym najczęściej towarzyszyła zwiększona wrażliwość na bodźce (43%) oraz drażliwość / 

napięcie (43%).  Wyniki obrazują Tabela 16,17 i Ryc. 13. 

 

 

Rycina 13. Dolegliwości towarzyszące badanym na wskutek nocnej zmiany w pracy 
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Tabela 16. Dolegliwości towarzyszące badanym na wskutek nocnej zmiany w pracy, wszystkim 

razem oraz w zależności od stażu pracy zdobytego w okresie pracy zmianowej, przeważnego 

czasu trwania dyżuru oraz przeważających rodzajów dyżuru – wartości średnie 
 

Czy po nocnym dyżurze odczuwa 

Pan/Pani niżej wymienione 

dolegliwości? 

Problemy z 

koncentracj

ą  

Zmniejszoną 

sprawność 

fizyczną 

Zwiększoną 

wrażliwość 

na bodźce 

Drażliwość

/ napięcie 
Przygnębie

-nie/ 

smutek 
Razem M 3,06 2,95 3,07 3,18 2,71 

SD 0,78 0,76 0,98 0,86 0,86 
Staż pracy  
w systemie 

zmianowym  

< 1 rok 2,50 2,25 2,25 2,25 2,50 

1-5 lat 2,90 3,00 2,81 3,05 2,64 
6-10 lat 3,31 2,85 3,23 3,23 2,69 
11-15 lat 3,13 3,00 3,25 3,38 2,75 
16-20 lat 3,17 2,92 3,42 3,00 2,58 
> 20 lat 3,24 3,05 3,38 3,62 2,95 
Statystyk

a 
Rho 0,19 0,04 0,29 0,25 0,12 
p 0,063 0,712 0,003 0,010 0,247 

Przeważny 

czas trwania 

dyżuru 

7-8h  2,50 2,25 2,25 2,25 2,25 
12h  3,08 3,00 3,10 3,26 2,71 
24h 3,11 2,78 3,11 2,78 2,89 

Statystyk

a 
Rho 0,07 0,02 0,12 0,01 0,10 
p 0,498 0,876 0,242 0,929 0,320 

Przeważając

e zmiany w 

grafiku pracy 

dyżury nocne 3,32 2,95 3,32 3,32 2,91 
dyżury dzienne 2,84 2,77 2,81 2,94 2,48 
równa 3,09 3,06 3,13 3,28 2,77 
Statystyk

a 
KW 

(H) 
2,58 1,38 1,96 1,88 1,80 

p 0,081 0,257 0,147 0,158 0,170 

 

Tabela 17. Dolegliwości towarzyszące badanym na wskutek nocnej zmiany w pracy, wszystkim 

razem, odsetki 
 

Czy po nocnym dyżurze odczuwa Pan/Pani niżej 

wymienione dolegliwości? 
Odpowiedzi i wartość 

przyporządkowana do wartości średniej 
1 - 

Nigdy 
2 - 

Czasem 
3 - 

Często 
4 - 

zawsze 
Problemy z koncentracją  3% 18% 49% 30% 

Zmniejszoną sprawność fizyczną 3% 22% 52% 23% 

Zwiększoną wrażliwość na bodźce 8% 20% 29% 43% 

Drażliwość/napięcie 4% 17% 36% 43% 

Przygnębienie/smutek 6% 37% 37% 20% 

 

       Wykazano istotną statystycznie zależność, iż wraz z wydłużaniem się stażu pracy  

w zawodzie pielęgniarki realizowanego w systemie pracy zmianowej, w sposób istotnie 

statystycznie większy badani odczuwali zwiększoną wrażliwość na bodźce (p<0,003) oraz 

drażliwość / napięcie (p<0,01). Pozostałe analizowane dolegliwości nie zmieniały swojej 

intensywności w sposób istotny statystycznie w zależności od analizowanych zmiennych, 

p>0,05. Wyniki obrazują Tabela 16,17 i Ryc. 13. 
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Tabela 18. Dolegliwości i choroby dotyczące przewodu pokarmowego odczuwane przez 

badanych po rozpoczęciu wykonywania pracy w systemie zmianowym, wszystkich razem oraz 

w zależności od stażu pracy zdobytego w okresie pracy zmianowej 
 

Czy odkąd pracuje Pan/Pani w 

systemie zmianowym wystąpiły u 

Pana/ Pani niżej wymienione 

dolegliwości lub choroby układu 

pokarmowego? 

Razem Staż pracy w systemie zmianowym  

< 1 

rok 
1-5 lat 6-10 

lat 
11-15 

lat 
16-20 

lat 
> 20 

lat 

Nawracające bóle brzucha 30 0 12 7 3 5 3 

30,0% 0,0% 28,6% 53,9% 37,5% 41,7% 14,3% 

Stat. Chi2=8,73 , p=,120 

Zgaga  42 2 9 8 2 9 12 

42,0% 50,0% 21,4% 61,5% 25,0% 75,0% 57,1% 

Stat. Chi2=17,7 , p=,003 

Wzdęcia  66 1 20 11 6 11 17 

66,0% 25,0% 47,6% 84,6% 75,0% 91,7% 81,0% 

Stat. Chi2=17,2 , p=,004 

Przewlekłe zaparcia  44 0 13 8 5 8 10 

44,0% 0,0% 31,0% 61,5% 62,5% 66,7% 47,6% 

Stat. Chi2=11,3 , p=,044 

Przewlekłe biegunki  13 1 5 3 0 4 0 

13,0% 25,0% 11,9% 23,1% 0,0% 33,3% 0,0% 

Stat. Chi2=10,4 , p=,063 

Choroby wrzodowe żołądka lub 

dwunastnicy  
18 0 2 3 2 7 4 

18,0% 0,0% 4,8% 23,1% 25,0% 58,3% 19,1% 

Stat. Chi2=19,5 , p=,001 

Choroby jelit  7 0 2 0 1 3 1 

7,0% 0,0% 4,8% 0,0% 12,5% 25,0% 4,8% 

Stat. Chi2=8,10 , p=,150 

Choroby wątroby  7 0 1 0 0 3 3 

7,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 25,0% 14,3% 

Stat. Chi2=10,9 , p=,052 

Choroby trzustki  3 0 1 0 0 2 0 

3,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 

Stat. Chi2=9,18 , p=,102 

Żadne z powyższych 19 2 12 0 2 0 3 

19,0% 50,0% 28,6% 0,0% 25,0% 0,0% 14,3% 

Stat. Chi2=11,3 , p=,044 

*wielokrotne odpowiedzi, procenty sumują się ponad 100% 

 

Badane pielęgniarki i pielęgniarze odczuwali ze strony układu pokarmowego 

zwłaszcza: 

• dolegliwości / choroby obejmujące wzdęcia (66%),  

• przewlekłe zaparcia (44%),  
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• zgagę (42%), nawracające bóle brzucha (30%),  

• rzadziej choroby wrzodowe żołądka lub dwunastnicy (18%),  

• przewlekłe biegunki (13%),  

• choroby jelit (7%), 

• choroby wątroby (7%),  

• choroby trzustki (3%),  

• natomiast co piąty badany nie odczuwał żadnych  z powyższych (19%).  

Wyniki obrazuje Ryc. 14 oraz Tabela 18 i 19. 

           

 
Rycina 14. Dolegliwości i choroby dotyczące przewodu pokarmowego odczuwane przez 

badanych po rozpoczęciu wykonywania pracy w systemie zmianowym 

 

Obserwowano, iż im dłuższy staż pracy zawodowej posiadali badani w systemie 

zmianowym, tym w istotnie większym stopniu odczuwali zgagę (p<0,003), wzdęcia (p<0,004), 

przewlekłe zaparcia (p<0,05), ale także choroby żołądka / dwunastnicy (p<0,001). Im badani 

pracowali krócej w omawianym systemie pracy, tym istotnie rzadziej mieli jakikolwiek objawy 

ze strony przewodu pokarmowego lub choroby (p<0,04).  

Obserwowano także, iż osoby pracujące zwłaszcza na dyżurach nocnych w istotnie 

większym stopniu doświadczali nawracających bólów brzucha (p<0,0001), zgagi (p<0,02), 

przewlekłych biegunek (0<0,04) oraz choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy (p<0,002).  

Wyniki obrazuje Tabela 18, 19 i Ryc. 14. 
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Tabela 19.  Dolegliwości i choroby dotyczące przewodu pokarmowego odczuwane przez 

badanych po rozpoczęciu wykonywania pracy w systemie zmianowym, w zależności od 

przeważnego czasu trwania dyżuru oraz przeważających rodzajów dyżuru 
 

Czy odkąd pracuje Pan/Pani w syste-

mie zmianowym wystąpiły u Pana/ 

Pani niżej wymienione dolegliwości 

lub choroby układu pokarmowego? 

Przeważny czas trwania 

dyżuru 
Przeważające zmiany w grafiku 

pracy 
7-8h  12h  24h dyżury 

nocne 
dyżury 

dzienne 
równa 

Nawracające bóle brzucha 1 24 5 13 3 14 

25,0% 27,6% 55,6% 59,1% 9,7% 29,8% 

Chi2=3,08 , p=,213 Chi2=14,9 , p=,000 

Zgaga  1 35 6 14 8 20 

25,0% 40,2% 66,7% 63,6% 25,8% 42,6% 

Chi2=2,83 , p=,242 Chi2=7,57 , p=,022 

Wzdęcia  2 56 8 18 17 31 

50,0% 64,4% 88,9% 81,8% 54,8% 66,0% 

Chi2=2,66 , p=,264 Chi2=4,17 , p=,124 

Przewlekłe zaparcia  2 37 5 11 11 22 

50,0% 42,5% 55,6% 50,0% 35,5% 46,8% 

Chi2=0,62 , p=,732 Chi2=1,38 , p=,500 

Przewlekłe biegunki  0 11 2 6 1 6 

0,0% 12,6% 22,2% 27,3% 3,2% 12,8% 

Chi2=1,28 , p=,526 Chi2=6,58 , p=,037 

Choroby wrzodowe żołądka lub 

dwunastnicy  
1 13 4 8 0 10 

25,0% 14,9% 44,4% 36,4% 0,0% 21,3% 

Chi2=4,94 , p=,084 Chi2=12,1 , p=,002 

Choroby jelit  0 6 1 1 0 6 

0,0% 6,9% 11,1% 4,6% 0,0% 12,8% 

Chi2=0,53 , p=,764 Chi2=4,93 , p=,084 

Choroby wątroby  0 5 2 2 0 5 

0,0% 5,8% 22,2% 9,1% 0,0% 10,6% 

Chi2=3,71 , p=,156 Chi2=3,43 , p=,179 

Choroby trzustki  0 2 1 1 0 2 

0,0% 2,3% 11,1% 4,6% 0,0% 4,3% 

Chi2=2,30 , p=,315 Chi2=1,39 , p=,498 

Żadne z powyższych 2 17 0 2 10 7 

50,0% 19,5% 0,0% 9,1% 32,3% 14,9% 

Chi2=4,62 , p=,099 Chi2=5,45 , p=,065 

*wielokrotne odpowiedzi, procenty sumują się ponad 100% 

 

 

    Badane pielęgniarki/pielęgniarze pracujący w systemie pracy zmianowej 

doświadczali dolegliwości lub choroby układu krążenia zwłaszcza takie jak:  

• kołatanie serca (46%),  

• bóle w klatce piersiowej (30%),  
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• nadciśnienie tętnicze (23%),  

• rzadziej omdlenia/zasłabnięcia/utraty przytomności (18%),  

• udar (6%),  

• zawał serca (1%).  

            Wykazano, iż im dłuższy staż pracy w systemie zmianowym mieli badani, tym w 

istotnie większym stopniu odczuwali kołatanie serca (p<0,002), chorowali na nadciśnienie 

tętnicze (p<0,0001).  

  Osoby pracujące na dyżurach nocnych w istotnie większym stopniu odczuwali 

kołatanie serca (p<0,001), doświadczali omdleń (p<0,02).    

Wyniki obrazuje Ryc. 15 oraz Tabela 20, 21). 

 

Tabela  20. Dolegliwości i choroby dotyczące układu krążenia odczuwane przez badanych po 

rozpoczęciu wykonywania pracy w systemie zmianowym, wszystkich razem oraz  

w zależności od stażu pracy zdobytego w okresie pracy zmianowej 
 

Czy odkąd pracuje Pan/Pani w 

systemie zmianowym wystąpiły u 

Pana/ Pani niżej wymienione 

dolegliwości lub choroby układu 

krążenia? 

Razem Staż pracy w systemie zmianowym  

< 1 

rok 
1-5 lat 6-10 

lat 
11-15 

lat 
16-20 

lat 
> 20 

lat 

Kołatanie serca 46 0 13 8 2 7 16 

46,0% 0,0% 31,0% 61,5% 25,0% 58,3% 76,2% 

Stat. Chi2=18,3 , p=,002 

Bóle w klatce piersiowej 30 0 10 3 1 6 10 

30,0% 0,0% 23,8% 23,1% 12,5% 50,0% 47,6% 

Stat. Chi2=9,33 , p=,096 

Omdlenia/ zasłabnięcia/utraty 

przytomności  
18 0 7 7 1 1 2 

18,0% 0,0% 16,7% 53,9% 12,5% 8,3% 9,5% 

Stat. Chi2=10,1 , p=,054 

Nadciśnienie tętnicze  23 0 4 1 0 9 9 

23,0% 0,0% 9,5% 7,7% 0,0% 75,0% 42,9% 

Stat. Chi2=32,6 , p=,000 

Zawał serca 1 0 0 0 0 1 0 

1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 

Stat. Chi2=7,40 , p=,192 

Udar 6 0 0 0 1 1 4 

6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 8,3% 19,1% 

Stat. Chi2=10,8 , p=,055 

*wielokrotne odpowiedzi, procenty sumują się ponad 100% 
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Tabela 21. Dolegliwości i choroby dotyczące układu krążenia odczuwane przez badanych po 

rozpoczęciu wykonywania pracy w systemie zmianowym, w zależności od przeważnego czasu 

trwania dyżuru oraz przeważających rodzajów dyżuru 
 

Czy odkąd pracuje Pan/Pani w 

systemie zmianowym wystąpiły u 

Was niżej wymienione dolegliwości 

lub choroby układu krążenia? 

Przeważny czas trwania 

dyżuru 
Przeważające zmiany w grafiku 

pracy 
7-8h 12h 24h dyżury 

nocne 
dyżury 

dzienne 
równa 

Kołatanie serca 1 40 5 17 8 21 

25,0% 46,0% 55,6% 77,3% 25,8% 44,7% 

Chi2=1,04 , p=,594 Chi2=13,7 , p=,001 

Bóle w klatce piersiowej 0 26 4 9 8 13 

0,0% 29,9% 44,4% 40,9% 25,8% 27,7% 

Chi2=2,60 , p=,271 Chi2=1,62 , p=,442 

Omdlenia/ zasłabnięcia/utraty 

przytomności  
1 13 4 7 1 10 

25,0% 14,9% 44,4% 31,8% 3,2% 21,3% 

Chi2=4,94 , p=,084 Chi2=7,77 , p=,020 

Nadciśnienie tętnicze  1 18 4 3 4 16 

25,0% 20,7% 44,4% 13,6% 12,9% 34,0% 

Chi2=2,60 , p=,271 Chi2=6,10 , p=,057 

Zawał serca 0 0 1 1 0 0 

0,0% 0,0% 11,1% 4,6% 0,0% 0,0% 

Chi2=10,2 , p=,006 Chi2=3,58 , p=,166 

Udar 0 5 1 1 0 5 

0,0% 5,8% 11,1% 4,6% 0,0% 10,6% 

Chi2=0,68 , p=,711 Chi2=3,85 , p=,145 

*wielokrotne odpowiedzi, procenty sumują się ponad 100% 

 

Badane pielęgniarki/pielęgniarze pracujący w systemie pracy zmianowej doświadczali 

najczęściej chorób/ dolegliwości lub zaburzeń, takich jak: 

• problemy z cerą (40%),  

• nieregularne miesiączki (39%),  

• podwyższony poziom cholesterolu (30%),  

• nadwaga (29%),  

• choroby tarczycy (26%),  

• częste infekcje (20%),  

• problemy z płodnością/zajściem w ciążę (15%),  

• podwyższony poziom trójglicerydów (14%),  

• zespół policystycznych jajników (9%),  

• cukrzyca (7%),  

• nowotwory (3%).  
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Tabela 22.  Dolegliwości, choroby i zaburzenia odczuwane przez badanych po rozpoczęciu 

wykonywania pracy w systemie zmianowym, wszystkich razem oraz w zależności od stażu 

pracy zdobytego w okresie pracy zmianowej 
 

Czy odkąd pracuje Pan/Pani w systemie 

zmianowym wystąpiły u Pana/ Pani 

niżej wymienione choroby, dolegliwości 

lub zaburzenia? 

Razem Staż pracy w systemie zmianowym  

< 1 

rok 
1-5 lat 6-10 

lat 
11-15 

lat 
16-20 

lat 
> 20 

lat 

Cukrzyca 7 0 1 0 0 3 3 

7,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 25,0% 14,3% 

Stat. Chi2=10,9 , p=,052 

Podwyższony poziom cholesterolu 30 0 5 1 3 6 15 

30,0% 0,0% 11,9% 7,7% 37,5% 50,0% 71,4% 

Stat. Chi2=31,0 , p=,000 

Podwyższony poziom trójglicerydów 14 0 1 0 3 2 8 

14,0% 0,0% 2,4% 0,0% 37,5% 16,7% 38,1% 

Stat. Chi2=21,3 , p=,000 

Nadwaga 29 0 13 2 3 3 8 

29,0% 0,0% 31,0% 15,4% 37,5% 25,0% 38,1% 

Stat. Chi2=4,09 , p=,535 

Choroby tarczycy 26 0 5 5 2 3 11 

26,0% 0,0% 11,9% 38,5% 25,0% 25,0% 52,4% 

Stat. Chi2=14,3 , p=,013 

Problemy z cerą 40 0 9 10 6 8 7 

40,0% 0,0% 21,4% 76,9% 75,0% 66,7% 33,3% 

Stat. Chi2=24,1 , p=,000 

Częste infekcje 20 0 5 7 3 1 4 

20,0% 0,0% 11,9% 53,9% 37,5% 8,3% 19,1% 

Stat. Chi2=14,5 , p=,012 

Nieregularne miesiączki 39 1 16 9 4 5 4 

39,0% 25,0% 38,1% 69,2% 50,0% 41,7% 19,1% 

Stat. Chi2=9,29 , p=,097 

Problemy z płodnością/zajściem w ciążę 15 0 6 7 2 0 0 

15,0% 0,0% 14,3% 53,9% 25,0% 0,0% 0,0% 

Stat. Chi2=22,5 , p=,000 

Zespół policystycznych jajników 9 1 3 3 1 0 1 

9,0% 25,0% 7,1% 23,1% 12,5% 0,0% 4,8% 

Stat. Chi2=6,33 , p=,274 

Nowotwory 3 0 0 0 1 1 1 

3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 8,3% 4,8% 

Stat. Chi2=5,70 , p=,336 

Żadne z powyższych 3 0 2 0 0 0 1 

3,0% 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 

Stat. Chi2=1,81 , p=,873 

*wielokrotne odpowiedzi, procenty sumują się ponad 100% 
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Tabela 23. Dolegliwości, choroby i zaburzenia odczuwane przez badanych po rozpoczęciu 

wykonywania pracy w systemie zmianowym, w zależności od przeważnego czasu trwania 

dyżuru oraz przeważających rodzajów dyżuru 
 

Czy odkąd pracuje Pan/Pani w 

systemie zmianowym wystąpiły u 

Pana/ Pani niżej wymienione 

choroby, dolegliwości lub 

zaburzenia? 

Przeważny czas trwania 

dyżuru 
Przeważające zmiany w grafiku 

pracy 
7-8h  12h  24h dyżury 

nocne 
dyżury 

dzienne 
równa 

Cukrzyca 0 7 0 1 2 4 

0,0% 8,1% 0,0% 4,6% 6,5% 8,5% 

Chi2=1,12 , p=,569 Chi2=0,38 , p=,825 

Podwyższony poziom cholesterolu 1 27 2 8 5 17 

25,0% 31,0% 22,2% 36,4% 16,1% 36,2% 

Chi2=0,35 , p=,838 Chi2=4,11 , p=,127 

Podwyższony poziom 

trójglicerydów 
0 13 1 2 1 11 

0,0% 14,9% 11,1% 9,1% 3,2% 23,4% 

Chi2=0,77 , p=,677 Chi2=6,88 , p=,032 

Nadwaga 0 26 3 5 12 12 

0,0% 29,9% 33,3% 22,7% 38,7% 25,5% 

Chi2=1,74 , p=,417 Chi2=2,11 , p=,347 

Choroby tarczycy 1 21 4 8 5 13 

25,0% 24,1% 44,4% 36,4% 16,1% 27,7% 

Chi2=1,75 , p=,416 Chi2=2,86 , p=,238 

Problemy z cerą 1 35 4 15 9 16 

25,0% 40,2% 44,4% 68,2% 29,0% 34,0% 

Chi2=0,45 , p=,798 Chi2=9,52 , p=,008 

Częste infekcje 1 17 2 9 6 5 

25,0% 19,5% 22,2% 40,9% 19,4% 10,6% 

Chi2=0,10 , p=,950 Chi2=8,59 , p=,013 

Nieregularne miesiączki 1 32 6 17 9 13 

25,0% 36,8% 66,7% 77,3% 29,0% 27,7% 

Chi2=3,40 , p=,182 Chi2=17,3 , p=,000 

Problemy z płodnością/zajściem w 

ciążę 
1 10 4 6 2 7 

25,0% 11,5% 44,4% 27,3% 6,5% 14,9% 

Chi2=7,27 , p=,026 Chi2=4,37 , p=,112 

Zespół policystycznych jajników 0 9 0 3 2 4 

0,0% 10,3% 0,0% 13,6% 6,5% 8,5% 

Chi2=1,47 , p=,477 Chi2=0,83 , p=,658 

Nowotwory 0 3 0 0 0 3 

0,0% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 6,4% 

Chi2=0,46 , p=,793 Chi2=3,48 , p=,174 

Żadne z powyższych 0 3 0 0 0 3 

0,0% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 6,4% 

Chi2=0,46 , p=,793 Chi2=3,48 , p=,174 

*wielokrotne odpowiedzi, procenty sumują się ponad 100% 
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Żadne z powyższych nie występowały u 3% badanych. Obserwowano istotne 

statystycznie związki, wskazujące na zwiększanie się wraz z stażem pracy zawodowym prawie 

wszystkich analizowanych dolegliwości, chorób i zaburzeń (oprócz cukrzycy, nadwagi, i 

problemów kobiecej natury – związanych z płcią. Problemy z płodnością istotnie częściej były 

obserwowane przez badanych pracujących w systemie  zmianowym 24-godzinnych (44,4% vs 

pozostali: 25 i 11,5%, p<0,03). Osoby pracujące zwłaszcza na nocnych zmian doświadczały 

istotnie częściej problemów z cerą (p<0,01), częstych infekcji (p<0,01) i nieregularnych 

miesiączek (p<0,0001).  

 

 

Rycina 16. Dolegliwości, choroby i zaburzenia odczuwane przez badanych po rozpoczęciu 

wykonywania pracy w systemie zmianowym 

 

 

Badani realizujący się zawodowo w systemie pracy zmianowej w zawodzie pielęgniarki 

w obrębie układu nerwowego najczęściej doświadczali takich dolegliwości lub chorób, jak: 

bóle głowy (76%), bóle kręgosłupa (72%), zaburzenia snu (61%), nerwobóle (43%), drętwienia 

kończyn (36%), bóle stawów (34%), depresja (22%), rzadziej towarzyszyły im stany lękowe 
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(16%), nerwica (9%), zaburzenia równowagi (8%). Natomiast żadne z powyższych nie 

wystąpiły u 7% ankietowanych. Wraz z dłuższym stażem zawodowym obejmującym system 

pracy zmianowej w sposób istotny częstszy badanym towarzyszyły bóle stawów (p<0,04), 

kręgosłupa (p<0,02), drętwienie kończyn (p<0,003) i zaburzenia snu (p<0,02).Im badani krócej 

pracowali w systemie zmianowym, tym istotnie w mniejszym stopniu odczuwali problemy 

związane z funkcjonowaniem układu nerwowego (p<0,01). Osoby pracujące zwłaszcza w 

systemie pracy 12-godzinnej istotne częściej doświadczali bólów stawów (p<0,02), natomiast  

w systemie pracy 24-godzinnej depresji (p<0,002) i nerwicy (p<0,03). Pielęgniarki pracujące 

zwłaszcza na dyżurach nocnych istotnie częściej doświadczały depresji (p<0,03). Zaburzenia 

snu istotnie rzadziej dotyczyły pracujących zwłaszcza na dyżurach dziennych (p<0,03). Wyniki 

obrazują Tab. 24, 25 i Ryc. 17. 

 

 

Rycina 17. Dolegliwości i choroby dotyczące układu nerwowego odczuwane przez badanych 

po rozpoczęciu wykonywania pracy w systemie zmianowym 
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Tabela  24. Dolegliwości i choroby dotyczące układu nerwowego odczuwane przez badanych 

po rozpoczęciu wykonywania pracy w systemie zmianowym, wszystkich razem oraz w 

zależności od stażu pracy zdobytego w okresie pracy zmianowej 
 

Czy odkąd pracuje Pan/Pani w 

systemie zmianowym wystąpiły u 

Pana/ Pani niżej wymienione 

dolegliwości lub choroby układu 

nerwowego? 

Razem Staż pracy w systemie zmianowym 

< 1 

rok 
1-5 lat 6-10 

lat 
11-15 

lat 
16-20 

lat 
> 20 

lat 

Bóle głowy 76 2 29 13 6 10 16 

76,0% 50,0% 69,1% 100% 75,0% 83,3% 76,2% 

Stat. Chi2=7,05 , p=,216 

Nerwobóle  43 0 16 7 3 4 13 

43,0% 0,0% 38,1% 53,9% 37,5% 33,3% 61,9% 

Stat. Chi2=7,67 , p=,175 

Bóle stawów  34 1 15 2 0 4 12 

34,0% 25,0% 35,7% 15,4% 0,0% 33,3% 57,1% 

Stat. Chi2=11,3 , p=,044 

Bóle kręgosłupa  72 1 25 10 6 11 19 

72,0% 25,0% 59,5% 76,9% 75,0% 91,7% 90,5% 

Stat. Chi2=13,6 , p=,017 

Drętwienia kończyn  36 0 9 3 4 6 14 

36,0% 0,0% 21,4% 23,1% 50,0% 50,0% 66,7% 

Stat. Chi2=17,3 , p=,003 

Zaburzenia równowagi  8 0 5 1 0 0 2 

8,0% 0,0% 11,9% 7,7% 0,0% 0,0% 9,5% 

Stat. Chi2=3,02 , p=,696 

Depresja  22 0 6 5 1 3 7 

22,0% 0,0% 14,3% 38,5% 12,5% 25,0% 33,3% 

Stat. Chi2=6,69 , p=,244 

Nerwica  9 0 4 2 0 1 2 

9,0% 0,0% 9,5% 15,4% 0,0% 8,3% 9,5% 

Stat. Chi2=1,86 , p=,867 

Stany lękowe  16 0 8 3 1 2 2 

16,0% 0,0% 19,1% 23,1% 12,5% 16,7% 9,5% 

Stat. Chi2=2,26 , p=,810 

Zaburzenia snu  61 2 19 8 4 10 18 

61,0% 50,0% 45,2% 61,5% 50,0% 83,3% 85,7% 

Stat. Chi2=12,9 , p=,024 

Żadne z powyższych 7 2 4 0 1 0 0 

7,0% 50,0% 9,5% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 

Stat. Chi2=15,6 , p=,008 

*wielokrotne odpowiedzi, procenty sumują się ponad 100% 
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Tabela 25. Dolegliwości i choroby dotyczące układu nerwowego odczuwane przez badanych 

po rozpoczęciu wykonywania pracy w systemie zmianowym, w zależności od przeważnego 

czasu trwania dyżuru oraz przeważających rodzajów dyżuru 
 

Czy odkąd pracuje Pan/Pani w 

systemie zmianowym wystąpiły u 

Pana/ Pani niżej wymienione 

dolegliwości lub choroby układu 

nerwowego? 

Przeważny czas trwania 

dyżuru 
Przeważające zmiany w grafiku 

pracy 
7-8h 12h 24h dyżury 

nocne 
dyżury 

dzienne 
równa 

Bóle głowy 3 66 7 18 23 35 

75,0% 75,9% 77,8% 81,8% 74,2% 74,5% 

Chi2=0,01 , p=,990 Chi2=0,52 , p=,769 

Nerwobóle  1 38 4 13 11 19 

25,0% 43,7% 44,4% 59,1% 35,5% 40,4% 

Chi2=0,55 , p=,758 Chi2=3,16 , p=,205 

Bóle stawów  0 34 0 5 10 19 

0,0% 39,1% 0,0% 22,7% 32,3% 40,4% 

Chi2=7,69 , p=,021 Chi2=2,15 , p=,340 

Bóle kręgosłupa  2 65 5 17 19 36 

50,0% 74,7% 55,6% 77,3% 61,3% 76,6% 

Chi2=2,48 , p=,288 Chi2=2,55 , p=,278 

Drętwienia kończyn  2 31 3 8 6 22 

50,0% 35,6% 33,3% 36,4% 19,4% 46,8% 

Chi2=0,37 , p=,829 Chi2=6,11 , p=,057 

Zaburzenia równowagi  0 7 1 1 2 5 

0,0% 8,1% 11,1% 4,6% 6,5% 10,6% 

Chi2=0,46 , p=,791 Chi2=0,90 , p=,636 

Depresja  0 16 6 9 3 10 

0,0% 18,4% 66,7% 40,9% 9,7% 21,3% 

Chi2=12,2 , p=,002 Chi2=7,34 , p=,025 

Nerwica  0 6 3 3 3 3 

0,0% 6,9% 33,3% 13,6% 9,7% 6,4% 

Chi2=7,37 , p=,025 Chi2=0,98 , p=,610 

Stany lękowe  1 12 3 7 3 6 

25,0% 13,8% 33,3% 31,8% 9,7% 12,8% 

Chi2=2,56 , p=,276 Chi2=5,38 , p=,067 

Zaburzenia snu  1 52 8 14 13 34 

25,0% 59,8% 88,9% 63,6% 41,9% 72,3% 

Chi2=5,17 , p=,075 Chi2=7,34 , p=,025 

Żadne z powyższych 1 5 1 0 4 3 

25,0% 5,8% 11,1% 0,0% 12,9% 6,4% 

Chi2=2,43 , p=,296 Chi2=3,34 , p=,187 

*wielokrotne odpowiedzi, procenty sumują się ponad 100% 
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PODSUMOWANIE WYNIKÓW 

 

• Praca w systemie zmianowym była satysfakcjonująca dla 40% badanych. 

• Wpływ pracy zmianowej na odżywianie badanych pielęgniarek i pielęgniarzy  

był znaczny, nieregularnie posiłki przyjmowało 65% osób. 

• Spożywano najczęściej 3-4 posiłki podczas dnia, a na nocnych dyżurach najczęściej 1 

posiłek, a ok. ¼ badanych na nocnej zmianie nie jadło w ogóle. 

• Obserwowano, iż na wskutek rozpoczęcia pracy zmianowej największe nasilenie przy-

bierało zjawisko zwiększania ilości wypijanej kawy, w mniejszym stopniu stosowania 

pozostałych używek.  

• Wraz z dłuższym stażem pracy zawodowej w systemie zmianowym zmniejszała się in-

tensywność stosowania napojów energetycznych. 

• Od momentu podjęcia pracy zmianowej aktywność fizyczna badanych pielęgniarek naj-

częściej zmniejszyła się (63%), zmniejszała się istotnie częściej u pracujących zwłasz-

cza na nocnych zmianach, oraz w podobnej liczbie nocnych zmianach co dziennych. 

• Badani na sen po dyżurze nocnym przeznaczali najczęściej 2-4 godziny (36%). Obser-

wowano, iż najintensywniej badani realizujący prace w systemie zmianowym doświad-

czali zaburzeń snu w postaci budzenia się w trakcie snu oraz problemów z zasypianiem 

i bezsenności.  

• Im dłuższy staż pracy w systemie pracy zmianowej posiadali, tym w istotnie statystycz-

nie większym stopniu doświadczali wszystkich zaburzeń snu, oprócz lunatykowania. 

• Zaobserwowano, iż badanym pielęgniarkom / pielęgniarzom na wskutek pracy zmiano-

wej towarzyszyły zwłaszcza trudności w organizacji/uczestnictwie w spotkaniach to-

warzyskich i trudności w nawiązywaniu nowych znajomości.  

• Im dłuższy staż pracy w systemie pracy zmianowej towarzyszył badanym, tym w istot-

nie większym stopniu odczuwali problemy w relacji z partnerem oraz w relacji z ro-

dziną/dziećmi i w organizacji/uczestnictwie w spotkaniach towarzyskich. 

• Zaobserwowano, iż pracujący w systemie pracy zmianowej badani, najczęściej odczu-

wali takie dolegliwości jak drażliwość/napięcie, zwiększoną wrażliwość na bodźce oraz 

problemy z koncentracją.  

• Wraz z wydłużaniem się stażu pracy w zawodzie pielęgniarki realizowanego w systemie 

pracy zmianowej, w sposób istotnie statystycznie większy badani odczuwali zwięk-

szoną wrażliwość na bodźce oraz drażliwość/napięcie. 
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• Badane pielęgniarki i pielęgniarze odczuwali ze strony układu pokarmowego zwłaszcza 

dolegliwości/choroby obejmujące: 

➢ wzdęcia (66%),  

➢ przewlekłe zaparcia (44%),  

➢ zgagę (42%),  

➢ nawracające bóle brzucha (30%),  

➢ ze strony układu krążenia kołatanie serca (46%),  

➢ bóle w klatce piersiowej (30%),  

➢ ze strony układu nerwowego bóle głowy (76%), 

➢ bóle kręgosłupa (72%),  

➢ zaburzenia snu (61%). 

• Obserwowano zwiększanie się nasilenia wspomnianych dolegliwości wraz  z dłuższym 

stażem w pracy zmianowej, obserwowano zjawisko, iż istotnie częstsze problemy zdro-

wotne i inne towarzyszyły osobom pracującym częściej na zmiany nocne. 

 

DYSKUSJA 

 

Głównym celem pracy była ocena stopnia wpływu pracy zmianowej na pielęgniarki oraz 

ustalenie czy istnieje zależność, między: pracą w trybie zmianowym, a ich zdrowiem i życiem. 

Badaniem objęto 100 pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących w trybie zmianowym,                  

w tym 96% stanowiły kobiety, a 4% mężczyźni – pielęgniarze. Badani najczęściej pracowali                       

w systemie dyżurów 12. godzinnych (87%), rzadziej 24. godzinnych (9%)  i 7-8-godzinnych 

(4%). 

 Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy zaobserwowano, iż praca  

w systemie zmianowym była satysfakcjonująca dla 40% badanych, nie była satysfakcjonująca 

dla 21%, a 39% badanych nie potrafiło jednoznacznie wyrazić swojej satysfakcji. Wykazano, 

że pracy w systemie zmianowym istotnie częściej byli niezadowoleni pielęgniarze i pielęgniarki 

pracujące najczęściej na dyżurach nocnych. Zależność tą potwierdza Siemiginowska, która 

zbadała, że poziom zadowolenia z pracy był wyższy u pielęgniarek pracujących tylko w dzień 

w porównaniu do pielęgniarek zmianowych [6]. 

W badaniu własnym zaobserwowano, iż personel pielęgniarski na wskutek pracy 

zmianowej zauważał trudności w takich elementach życia codziennego, jak: 

organizacja/uczestnictwo w spotkaniach towarzyskich, trudności w nawiązywaniu nowych 
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znajomości, obniżenie aktywności seksualnej, problemy w relacjach ze znajomymi problemy 

w relacjach z rodziną/dziećmi oraz w relacjach z partnerem. Ponad połowę uczestników 

badania stanowiły osoby żyjące w związku małżeńskim (54%), w związku nieformalnym 

funkcjonowało 17%, osoby stanu wolnego stanowiły 20%, osoby po rozwodzie 7%,                                

a owdowiałe 2%. Wykazano, iż im dłuższy staż pracy w systemie pracy zmianowej towarzyszył 

badanym, tym w istotnie większym stopniu odczuwali problemy w relacjach rodzinnych                         

i towarzyskich. Badani, którzy pracowali zwłaszcza na dyżurach nocnych istotnie częściej 

doświadczali wszystkich problemów natury relacyjnej. 

Zależność tą zauważyła także  Siemiginowska która w swoich badaniach opisała istotnie 

wyższy poziom konfliktu w relacji praca-dom u pielęgniarek zmianowych, w porównaniu do 

pielęgniarek pracujących tylko w dzień [6,7].  

Podobnie stwierdzono w badaniu Martyn i Grabias, gdzie zdaniem 16,5% pielęgniarek 

praca zmianowa zdecydowanie ogranicza kontakt z rodziną i przyjaciółmi, a niespełna połowy 

ankietowanych (47%) - pogarsza relacje rodzinne [6,7].  

Zaobserwowano również, że badani realizujący pracę w systemie zmianowym 

doświadczali zaburzeń snu, najczęściej w postaci problemów z zasypianiem, budzeniem                          

w trakcie snu i bezsenności, a rzadziej koszmarów sennych, lęków nocnych i lunatykowania. 

Problemy z zasypianiem zawsze występowały u 25% badanych, a każdorazowe 

przebudzanie w trakcie snu doświadczało 26% badanych pielęgniarek i pielęgniarzy. 

Wykazano, iż im dłuższy staż pracy w systemie pracy zmianowej posiadali badani, tym                         

w istotnie statystycznie większym stopniu doświadczali wszystkich zaburzeń snu, oprócz 

lunatykowania. Najbardziej zwiększało się nasilenie koszmarów sennych  i przebudzania                        

w trakcie snu.  

Podobny wynik otrzymała Andrzejewska w której  badaniu, wykazano, że  problem 

bezsenności klinicznej dotyczył 25,7%, czyli co czwartej osoby wśród ankietowanego 

personelu pielęgniarskiego [8]. 

Babiarczyk i Bujok w swoim badaniu zaobserwowały objawy sugerujące 

pełnoobjawową bezsenność u 27% ankietowanych. Porównując wyniki niniejszego badania                 

w aspekcie występowania bezsenności z wiekiem badanych zaobserwowano, podobnie jak                  

w badaniach własnych, nasilenie objawów bezsenności wraz z wiekiem [9].  

Uzyskane rezultaty potwierdziły ścisły związek pomiędzy występowaniem zaburzeń 

snu a pracą zmianową. W badaniach własnych wykazano także zależność między pracą 

zmianową a zwiększeniem ilości wypijanej kawy, spożywanego alkoholu, wypijanych napojów 
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energetycznych, spożywanych potraw typu fast-food oraz ilości wypalanych papierosów. Ilość 

wypijanej kawy zwiększyła się u 77% badanych. Zaobserwowano,  że im dłuższe były dyżury, 

tym badani istotnie częściej zwiększali ilość spożywanego alkoholu, a także napojów 

energetycznych. Osoby pracujące zwłaszcza na dyżurach nocnych w istotnie większym stopniu 

niż pozostali, na wskutek pracy zmianowej zwiększali ilość wypijanej kawy, liczbę wypalanych 

papierosów oraz ilość wypijanych napojów energetycznych i potraw fast-food. Większość 

badanych pielęgniarek i pielęgniarzy deklarowało, iż spożywa posiłki nieregularnie (65%). 

Regularnie czyniło to tylko 15%, a czasami regularnie - 20%. Podobne wyniki uzyskano                        

w badaniach Łokieć, gdzie połowa badanych pielęgniarek określiła, że to praca zmianowa 

utrudnia im regularne żywienie [10]. 

Badany personel pielęgniarski znacznie częściej doświadczał zaburzeń ze strony układu 

pokarmowego. Do najczęstszych dolegliwości należały: wzdęcia (66%), przewlekłe zaparcia 

(44%), zgaga (42%), nawracające bóle brzucha (30%), rzadziej choroby wrzodowe żołądka lub 

dwunastnicy (18%), przewlekłe biegunki (13%), choroby jelit (7%), choroby wątroby (7%), 

choroby trzustki (3%), natomiast co piąty badany nie odczuwał żadnych z powyższych (19%). 

Im badani pracowali krócej w omawianym systemie pracy, tym istotnie rzadziej mieli 

jakikolwiek objawy ze strony przewodu pokarmowego lub choroby.  

Również Saberi w swojej pracy wykazał, że pracownicy zmianowi istotnie częściej 

doświadczali dolegliwości układu pokarmowego. Aż 81,8% pracujących w trybie nocnym 

deklarowało występowanie co najmniej jednego objawu zaburzeń trawienia, takich jak: 

biegunki, zaparcia, wzdęcia, zarzucanie treścią pokarmową, czy zgaga [11].  

Badane pielęgniarki/pielęgniarze pracujący w systemie pracy zmianowej doświadczali 

również dolegliwości lub chorób układu krążenia zwłaszcza takich jak: kołatanie serca (46%), 

bóle w klatce piersiowej (30%), nadciśnienie tętnicze (23%), rzadziej omdlenia/ 

zasłabnięcia/utraty przytomności (18%), udar (6%), zawał serca (1%). Wykazano, iż im dłuższy 

staż pracy w systemie zmianowym mieli badani, tym w istotnie większym stopniu odczuwali 

dolegliwości ze strony układu krążenia. 

Kuleta w swojej pracy zaprezentował dane Światowej Organizacji Zdrowia mówiące, 

że osoby wykonujące pracę zmianową mają o 23% wyższe ryzyko wystąpienia zawału serca 

oraz o 5% wyższe ryzyko powstania udaru mózgu w porównaniu z osobami pracującymi                          

w dzień, przy czym najbardziej narażeni na incydenty sercowo-naczyniowe są pracownicy ze 

zmian nocnych, wzrost ryzyka wynosi bowiem 41% [12]. 
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WNIOSKI 

 

1. Praca w systemie zmianowym była satysfakcjonująca dla większości pielęgniarek. 

2. System pracy zmianowej zaburzał u badanych sen,  relacje rodzinne i koleżeńskie, 

wpływał zmniejszenie aktywności fizycznej, powodował zwiększenie  drażliwości/na-

pięcia, zwiększonej wrażliwości na bodźce oraz problemy z koncentracją oraz zwięk-

szenie dolegliwości somatycznych 
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WSTĘP 

 

Szybkie starzenie się populacji polskiej wskutek wzrostu przeciętnego trwania życia                     

i spadku współczynnika dzietności staje się coraz większym wyzwaniem dla sektora 

zdrowotnego, w którym znaczącą rolę pełnią pielęgniarki. Liczba pielęgniarek pracujących 

zawodowo w Polsce, w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, jest jedną z najniższych                        

w Europie. Według OECD (Organization for Economic Co - operation and Development)                   

w Polsce 5,2 pielęgniarki przypada na 1 tysiąc mieszkańców, w odniesieniu do średniej w 

Unii Europejskiej wynoszącej 8,4, a przykładowo w Danii wskaźnik ten wynosi aż 16,9 [1]. 

Dodatkowym problemem jest starzenie się tej grupy zawodowej. Z Centralnego Rejestru 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wynika, że średnia wieku pielęgniarek wyniosła 53 

lata. Mimo nabycia uprawnień emerytalnych ciągle pracuje w zawodzie aż 63 120 

pielęgniarek (przedziały 61–70 i przedział pow. 70 lat). Stanowi to 27,2% ogółu 

zatrudnionych [2]. Należy się liczyć z tym, że biorąc pod uwagę wiek sześćdziesięciu lat, jako 

wiek uprawniający do przejścia na emeryturę, a także średnią miesięczną liczbę 

stwierdzonych praw wykonywania zawodu w systemie opieki zdrowotnej w najbliższych 16 

latach, począwszy od roku 2018 zabraknie 69 886 pielęgniarek i położnych [3]. Codzienność 

profesji polskiej pielęgniarki to często praca na kilku etatach. Od wielu lat zauważa                       

się zachodzące zmiany w   funkcjonowaniu   rodziny,  zwłaszcza   w   realizowaniu      funkcji  
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opiekuńczej wobec jej członków. Zmiany te potęguje stale zmniejszająca się liczba rodzin 

wielopokoleniowych, na rzecz rodzin dwupokoleniowych, nuklearnych, które nie gwarantują 

opieki rodzinnej, zatem można przypuszczać, że nadchodzi trudny okres w zapewnieniu 

opieki pielęgniarskiej osobom nawet najbardziej potrzebującym. Do tego w społeczeństwie 

utrwalił się negatywny stereotyp ludzi w wieku podeszłym, utożsamiany z fizycznym                          

i psychicznym zniedołężnieniem, depresją, złym samopoczuciem, nieproduktywnością, 

brakiem elastyczności, osamotnieniem, zaniedbaniem, kresem znaczących aktywności                    

i wycofywaniem się z ról społecznych oraz koniecznością zapewnienia wszechstronnej opieki 

[4]. Zastanawiające jest również, jaki obraz postrzegania starości dominuje u pielęgniarek, 

które na co dzień mają częsty kontakt z osobami starszymi, jak i same stanowią starzejącą się 

grupą zawodową. Nie ulega również wątpliwości, że praca pielęgniarki uwzględniając 

powyższe uwarunkowania wiąże się z coraz wyższym obciążeniem fizycznym i coraz 

większym poziomem stresu zawodowego. Dodatkowo, może go potęgować presja ze strony 

zwierzchników, pacjentów i ich rodzin. W literaturze przedmiotu dostrzega się, że jednym                   

z najbardziej obciążających aspektów pracy wskazanym przez blisko trzy czwarte wszystkich 

pracowników, to postawa bezpośredniego zwierzchnika [5]. Warunki pracy i atmosfera w niej 

są najczęstszą przyczyną stresu, który prowadzi do wypalenia, syndromu wyczerpania 

emocjonalnego, zmęczenia fizycznego i znużenia poznawczego [6].  

 

CEL PRACY 

 

Celem projektowanych badań była próba zidentyfikowania czynników związanych 

zarówno z wykonywaniem pracy, jak i zachodzących w relacjach interpersonalnych, 

mających największy wpływ na nasilenie odczuwanego stresu w miejscu pracy pielęgniarek, 

a także ustalenie, czy staż pracy pielęgniarek różnicuje poziom odczuwanego stresu. Ponadto, 

celem było uzyskanie danych dotyczących najczęstszych stereotypów kojarzonych ze 

starością w opinii pielęgniarek oraz czy obecność objawów syndromu wypalenia 

zawodowego różnicuje opinię pielęgniarek dotyczącą postrzegania starości. Dodatkowo, w 

badaniach skupiano się na sprawdzeniu, czy po osiągnięciu wieku emerytalnego pielęgniarki 

będą kontynuowały pracę, a także czy istnieje zależność pomiędzy opinią pielęgniarek na 

temat kontynuowania przez nie pracy po nabyciu praw do świadczenia emerytalnego a stażem 

pracy, poziomem wykształcenia zawodowego, zajmowanym stanowiskiem i ilością miejsc 

zatrudnienia. 
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MATERIAŁ I METODYKA 

 

Badania przeprowadzono w lutym 2020 roku wśród pielęgniarek zatrudnionych                  

w dwóch szpitalach na terenie województwa lubuskiego. Objęto nimi 161 osób. Metodę 

badań stanowił sondaż diagnostyczny. Zastosowano technikę ankietową, a narzędziem 

badawczym był kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Do sprawdzenia poziomu 

odczuwanego stresu wykorzystano kwestionariusz PSS – 10, adaptacji Zygfryda 

Jurczyńskiego i Niny Ogińskiej-Bulik. Do grupy z syndromem wypalenia zawodowego 

zaliczano pielęgniarki, które wskazywały na obecność przynajmniej trzech dolegliwości 

wchodzących w zakres najczęstszych współistniejących objawów wypalenia zawodowego.               

W badaniach, zmienną zależną był poziom odczuwanego stresu i postrzeganie starości przez 

pielęgniarki w kontekście pozytywnym lub negatywnym, zaś zmienną niezależną staż pracy 

pielęgniarek. Dodatkową zmienną zależną była opinia pielęgniarek dotycząca kontynuowania 

przez nie pracy po nabyciu praw do świadczenia emerytalnego, jako zmienne niezależne 

przyjęto następujące czynniki społeczne związane z wykonywanym zawodem: staż pracy, 

poziom wykształcenia zawodowego, zajmowane stanowisko, ilość miejsc zatrudnienia. Do 

opracowania statystycznego badań posłużono się testem niezależności Chi kwadrat (χ2).  Do 

pomiaru wielkości siły związku w przypadku odrzucenia hipotezy zerowej o niezależności, 

wykorzystano test V Cramera i współczynnik ϕ (fi).  Hipotezy weryfikowano na poziomie 

istotności α=0,05.  

 

WYNIKI  

 

   W badaniach wzięła udział grupa 161 kobiet, pielęgniarek pracujących w różnych 

podmiotach działalności leczniczej. Dominującym miejscem pracy był szpital. Podmioty,               

w których prowadzono badania działają na terenie województwa lubuskiego. Średnia wieku 

badanych wyniosła 47,02 lat. Do 40. roku życia było tylko 40 osób (25%), pozostałe osoby 

były w wieku powyżej 40 lat. W strukturze badanej populacji dominowały kobiety zamężne – 

63%, następnie rozwiedzione – 18%. Najliczniejszą grupę ankietowanych pod względem 

stażu pracy stanowiły pielęgniarki pracujące w zawodzie powyżej 20 lat – 68%. Druga, co do 

liczebności grupa to osoby o stażu 0 – 10 lat – 20%.  Nieco ponad połowa – 55% badanych 

pracuje  w  trybie  zmianowym,  a  pozostałe  w trybie jednozmianowym. Ze względu na ilość  
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miejsc zatrudnienia – 57% ankietowanych ma jedno miejsce pracy, 29% badanych 

pielęgniarek jest zatrudniona w dwóch miejscach, a pozostałe osoby w ponad dwóch. Na 

obecność objawów syndromu wypalenia zawodowego wskazało 39% ankietowanych, przy 

czym do tej grupy zaliczano osoby, które deklarowały obecność przynajmniej trzech 

podstawowych objawów wymienianych najczęściej w literaturze przedmiotu, sugerujących 

syndrom wypalenia zawodowego. Tylko nieco ponad 1% spośród badanych wskazało na 

odpowiedź, że nie odczuwa żadnych dolegliwości. Najczęściej występujące dolegliwości 

związane z wykonywaną pracą, na jakie wskazywały ankietowane pielęgniarki dotyczą 

zmęczenia i wyczerpania, następnie bólu kręgosłupa, mięśni i bólu kończyn dolnych (Tabela 

1).  

 

Tabela 1. Najczęściej występujące dolegliwości związane z wykonywaniem pracy                             

u pielęgniarek w ich opinii N=161 
(wyniki nie sumują się do 100%, respondenci wskazywali więcej niż jedną odpowiedź) 
 

Bezsenność 40 24,84% 

Ból głowy 42 26,08% 

Ból kręgosłupa lub mięśni 89 55,28% 

Zmęczenie, wyczerpanie 102 63,35% 

Frustracja, rozdrażnienie 44 27,33% 

Bóle kończyn dolnych 56 34,78% 

Bóle brzucha-dolegliwości dyspeptyczne 13 8,07% 

Inne 6 3,73% 

Nie odczuwam dolegliwości 2 1, 24% 

 

Tabela 2. Czynniki nasilające poziom stresu w miejscu pracy w opinii pielęgniarek N=161 
(wyniki nie sumują się do 100%, respondenci wskazywali więcej niż jedną odpowiedź) 
 

Poczucie odpowiedzialności za zdrowie i życie pacjenta 78 46,45% 

Zagrożenia dla własnego zdrowia 21 13,04% 

Brak czasu na edukację pacjenta 19 11,80% 

Niezadowolenie, pretensje pacjentów i ich rodzin 68 42,24% 

Nieadekwatne wynagrodzenie do wymagań 82 50,93% 

Lęk przed popełnieniem błędu 48 29,81% 

Niesprzyjająca atmosfera w pracy 21 13,04% 

Konieczność podejmowania samodzielnych decyzji 7 4,35% 

Żadne z wymienionych 1 0,62% 

inne 7 4,35% 

 

Na pytanie o czynniki nasilające poziom stresu, nieco ponad połowa ankietowanych 

pielęgniarek uznała, że jest to - nieadekwatne wynagrodzenie do wymagań, następnie 



Syndrom wypalenia zawodowego pielęgniarek w świetle starzenia się  

grupy zawodowej 
 

591 

 

591 

poczucie odpowiedzialności za zdrowie i życie pacjenta, niezadowolenie, pretensje pacjentów 

i ich rodzin (Tabela 2).  

     Z kolei na pytanie o czynniki w relacjach interpersonalnych nasilające poziom 

stresu w miejscu pracy, ponad jedna czwarta spośród badanych wskazała na odpowiedź – 

brak porozumienia z lekarzami, chociaż drugą najczęściej wskazywaną odpowiedzią była – 

żadna z wyżej wymienionych, co może sugerować, że czynniki w relacjach interpersonalnych 

mogą nie mieć wpływu na poziom nasilenia stresu bądź w tej grupie znalazły się również 

osoby, które zaznaczyły jednocześnie odpowiedź, że są to jeszcze inne czynniki (Tabela 3). 

  

Tabela 3. Czynniki w relacjach interpersonalnych związane z nasileniem stresu w opinii 

pielęgniarek  

(wyniki nie sumują się do 100%, respondenci wskazywali więcej niż jedną odpowiedź) 
 

Brak porozumienia z lekarzami 43 26,71% 

Brak porozumienia z pielęgniarkami 25 15,53% 

Ciągła zmiana zespołu pielęgniarskiego 10 6,21% 

Brak zachowań asertywnych 31 19,25% 

Brak umiejętności delegowania uprawnień 17 10,56% 

Brak umiejętności rozwiązywania konfliktów 21 13,04% 

Brak umiejętności pracy zespołowej 24 14,91% 

Trudności w nawiązywaniu kontaktu z innymi 6 3,73% 

Żadne z wymienionych 35 21,74% 

Inne 7 4,35% 

 

 Spośród badanych, ponad połowa była w przedziale przeciętnego poziomu stresu, 

tylko nieco ponad jedna dziesiąta znajdowała się w grupie niskiego poziomu odczuwanego 

stresu, pozostałe osoby były w przedziale wysokiego poziomu.  

Analiza statystyczna zebranego materiału nie pozwoliła na odrzucenie hipotezy 

mówiącej o niezależności pomiędzy stażem pracy a poziomem odczuwanego stresu. Chociaż 

daje się zauważyć, że pielęgniarki w grupie ze stażem pracy między 11 – 20 lat były rzadziej, 

od pozostałych w przedziale wysokiego poziomu stresu (Tabela 4). 

 Na pytanie o najczęstsze skojarzenia ze starością, na ogół trzy odpowiedzi 

wskazywane były przez respondentki: wielochorobowość, niedołężność, bieda i niedostatek. 

Tylko 4% spośród badanych uznała, że starość jest najlepszym czasem w życiu (Tabela 5). 

Przeprowadzona analiza zebranego materiału wykazała, że respondentki deklarujące 

obecność objawów syndromu wypalenia zawodowego częściej, od pozostałych wskazywały 

na negatywną wizję postrzegania starości. Wykazano zależność między obecnością objawów 
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syndromu wypalenia zawodowego a udzieleniem odpowiedzi o postrzeganie starości przez 

pielęgniarki jako negatywne bądź pozytywne ( = 6,44, ϕ=0,2, p=0,011). Siła związku 

mieści się w przedziale od małej do przeciętnej (Tabela 6).  

 

Tabela 4. Staż pracy pielęgniarek a poziom natężenia stresu N= 161 
 

 

Tabela 5. Najczęstsze skojarzenia związane ze starością w opinii pielęgniarek N=161 (wyniki 

nie sumują się do 100, respondenci wskazywali więcej niż jedną odpowiedź) 
 

Czas dla rodziny i rodzinne wsparcie 35 21,74% 

Wolny czas na realizowanie pasji 39 24,22% 

Mądrość życiowa 32 19,88% 

Najlepszy czas w życiu 6 3,73% 

Niedołężność 58 36,02% 

Samotność 31 19,25% 

Konflikt 2 1,24% 

Brak tolerancji i wyrozumiałości względem starości 19 11,80% 

Wielochorobowość 63 39,13% 

Brak akceptacji społecznej 14 8,70% 

Cierpienie 33 20,50% 

Bieda i niedostatek 43 26,70% 

Inne 0 0% 

 

Tabela 6. Syndrom wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek a wizja starości w ich opinii 

N=161 
 

Wizja 

starości 

Syndrom wypalenia zawodowego Ogółem 

  Obecne objawy wypalenia 

zawodowego 

Brak objawów wypalenia 

zawodowego 

n=63 % n=98 % N=161 % 

Pozytywnie 13 20,63% 39 39,80% 52 32,30% 

Negatywnie 50 79,37% 59 60,20% 109 67,70% 

Wynik 

testu 
 = 6,44, ϕ=0,2, p=0,011 

 

Poziom 

natężenia 

stresu 

Staż pracy Ogółem 

0-10 lat 11-20 lat Powyżej 20 lat 

n=32 % n=19 % n=110 % N=161 % 

Niski 3 9,38% 2 10,53% 13 11,82% 18 11,18% 

Przeciętny 17 53,12% 12 63,16% 58 52,73% 87 54,04% 

Wysoki 12 37,5% 5 26,31% 39 35,45% 56 34,78% 

Wynik testu  = 0,92, p=0,922 
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Na pytanie o opinię dotyczącą kontynuowania pracy po nabyciu praw do świadczenia 

emerytalnego, 34% spośród badanych wskazała odpowiedź, że będzie pracować do wieku 

emerytalnego, tyle samo spośród badanych było w przedziale osób, które nie zastanawiały się 

jeszcze nad tym, czy będą kontynuowały pracę po nabyciu praw do emerytury, z kolei 20% 

spośród badanych jest zdania, że będzie kontynuować pracę po uzyskaniu praw do 

świadczenia emerytalnego. Analiza statystyczna zebranego materiału pozwoliła na odrzucenie 

hipotezy mówiącej o niezależności pomiędzy stażem pracy a odpowiedzią na pytanie o 

kontynuowanie pracy po nabyciu praw do świadczenia emerytalnego ( = 38,48, V 

Cramera=0,35, p<0,001). Siła związku mieści się w przedziale od małej do przeciętnej. 

Wyraźnie daje się zauważyć, że pielęgniarki z grupy o najdłuższym stażu pracy częściej, od 

pozostałych, deklarowały kontynuowanie pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego (Tabela 

7).  

 

Tabela 7. Staż pracy pielęgniarek a opinia dotycząca kontynuowania pracy po nabyciu praw 

do świadczenia emerytalnego N=161 

 

 

Odrzucono także hipotezę stanowiącą o niezależności pomiędzy poziomem 

wykształcenia zawodowego a odpowiedzią na pytanie o kontynuowanie pracy po nabyciu 

praw do świadczenia emerytalnego ( =14,74, V Cramera=0,21, p=0,022). Siła związku 

mieści się w przedziale od małej do przeciętnej.  

Absolwentki Liceów Medycznych i Medycznego Studium Zawodowego, częściej od 

pozostałych, wskazywały na kontynuowanie pracy po nabyciu prawa do świadczenia 

emerytalnego (Tabela 8). 

Kontynuowanie 

pracy 

Staż pracy Ogółem 

0-10 lat 11-20 lat Powyżej 20 lat 

n=32 % n=19 % n=110 % N=161 % 

Do wieku 

emerytalnego 

8 25% 9 47,37% 37 33,64% 54 33,54% 

Powyżej wieku 

emerytalnego 

0 0% 1 5,26% 31 28,18% 32 19,88% 

Nie mogę doczekać 

się uzyskania 

prawa do 

emerytury  

1 3,12% 1 5,26% 19 17,27% 21 13,04% 

Nie zastanawiałam 

się 

23 71,88% 8 42,11% 23 20,91% 54 33,54% 

Wynik testu  = 38,48, V Cramera=0,35, p<0,001 
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Tabela 8. Poziom wykształcenia zawodowego a opinia dotycząca kontynuowania pracy po 

nabyciu praw do świadczenia emerytalnego N=161 
 

Kontynuowanie 

pracy 

Poziom wykształcenia zawodowego  

 

 

Ogółem 

Liceum 

Medyczne 

i Medyczne 

Studium 

Zawodowe 

Licencjat 

pielęgniarstwa 

Mgr 

pielęgniarstwa 

n=71 % n=53 % n=37 % N=161 % 

Do wieku 

emerytalnego 

25 35,21% 16 30,19% 13 35,14% 54 33,54% 

Powyżej wieku 

emerytalnego 

22 30,99% 4 7,55% 6 16,21% 32 19,88% 

Nie mogę 

doczekać się 

emerytury  

7 9,86% 10 18,87% 4 10,81% 21 13,04% 

Nie zastanawia-

łam się 

17 23,94% 23 43,39% 14 37,84% 54 33,54% 

Wynik testu  =14,74, V Cramera=0,21, p=0,022 

 

Przeprowadzona analiza zebranego materiału, z kolei, nie wykazała zależności między 

zajmowanym stanowiskiem a odpowiedzią na pytanie o kontynuowanie pracy po nabyciu 

praw do świadczenia emerytalnego ( = 2,62, p=0,855) (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Zajmowane stanowisko a opinia dotycząca kontynuowania pracy po nabyciu praw 

do świadczenia emerytalnego N=161 
 

Kontynuowanie 

pracy 

Zajmowane stanowisko Ogółem 

Pielęgniarka na 

stanowisku 

funkcyjnym 

Pielęgniarka 

odcinkowa 

jednozmianowa 

Pielęgniarka 

odcinkowa 

zmianowa 

n=27 % n=45 % n=89 % N=161 % 

Do wieku 

emerytalnego 

10 37,04% 16 35,56% 28 31,46% 54 33,54% 

Powyżej wieku 

emerytalnego 

4 14,81% 8 17,78% 20 22,47% 32 19,88% 

Nie mogę 

doczekać się 

uzyskania prawa 

do emerytury  

5 18,52% 4 8,89% 12 13,48% 21 13,04% 

Nie 

zastanawiałam 

się 

8 29,63% 17 37,77% 29 32,59% 54 33,54% 

Wynik testu  =2,62, p=0,855 
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Analiza statystyczna uzyskanych danych pozwoliła na wykazanie zależności 

pomiędzy zatrudnieniem ze względu na ilość miejsc pracy a odpowiedzią na pytanie o 

kontynuowanie pracy po nabyciu praw do świadczenia emerytalnego ( =13,68, V 

Cramera=0,29, p=0,003). Siła związku mieści się w przedziale od małej do przeciętnej. 

Pielęgniarki zatrudnione w dwóch lub więcej miejscach pracy częściej, od pozostałych, 

wskazywały na chęć kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego (Tabela 10). 

 

Tabela 10. Zatrudnienie ze względu na ilość miejsc pracy a opinia dotycząca kontynuowania 

pracy po nabyciu praw do świadczenia emerytalnego N=161 
 

 

DYSKUSJA 

 

Co roku powiększa się udział ludzi starszych w społeczeństwie. Starzenie się 

społeczeństwa jest szeroko analizowane w wielu dziedzinach, takich jak: ekonomia, 

socjologia, psychologia i polityka państwa. Wyzwaniem staje się odpowiednie radzenie sobie  

w codziennym życiu z opieką nad najstarszymi i nie w pełni sprawnymi członkami naszego 

kraju. Tym bardziej, że w związku z tym zwiększa się również zapotrzebowanie na 

częstotliwość świadczonych usług medycznych. Dużym wsparciem dla systemu ochrony 

zdrowia są pielęgniarki, które pomimo nabycia praw emerytalnych nadal pracują. Sądzi                     

się, że nie tylko względy ekonomiczne powodują podejmowanie, kontynuowanie 

zatrudnienia. Niektórzy badacze wskazują, że w okresie późnej dorosłości rodzi się obawa 

przed własną starością i niechęcią przed starością w ogóle. Miszczak podaje, że osoby 

zbliżające się do wieku emerytalnego same względnie uważają się za osoby młode, w wieku 

65 - 69 lat uważają, że należą do kategorii wieku średniego  i  oddalają granice  starości  aż na  

 

Kontynuowanie pracy Ilość miejsc pracy Ogółem 

Jedno miejsce 

zatrudnienia 

Dwa lub więcej 

miejsc zatrudnienia 

n=92 % n=69 % N=161 % 

Do wieku emerytalnego 37 40,22% 17 24,64% 54 33,54% 

Powyżej wieku 

emerytalnego 

10 10,87% 22 31,88% 32 19,88% 

Nie mogę doczekać się 

uzyskania prawa do 

emerytury  

10 10,87% 11 15,94% 21 13,04% 

Nie zastanawiałam się 35 38,04% 19 27,54% 54 33,54% 

Wynik testu  = 13,68, V Cramera=0,29, p=0,003 
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70. rok życia [7].  W przedstawionych wynikach badań wyraźnie daje się zauważyć, że 

pielęgniarki z grupy o najdłuższym stażu pracy częściej, od pozostałych, deklarowały 

kontynuowanie pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Z Centralnego Rejestru Naczelnej 

Rady Pielęgniarek i Położnych wynika, że już dzisiaj blisko jedna trzecia spośród wszystkich 

zatrudnionych pielęgniarek w ochronie zdrowia to pielęgniarki mające prawo do świadczenia 

emerytalnego. Wykazano również, że jedna piąta respondentek chce nadal kontynuować 

pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ciekawe jest, że częściej pracę na emeryturze 

deklarują osoby, które już dzisiaj pracują ponad normę, bowiem w więcej, niż jednym 

miejscu. Mandrzejewska - Smól zauważa, że do głównych czynników determinujących 

seniorów do pozostania na rynku pracy są chęć przekazania swojego doświadczenia 

młodszym pokoleniom, traktowanie pracy jako sensu życia, chęć potwierdzenia swojej 

wartości i użyteczności [8]. W przypadku pielęgniarek na stanowisku kierowniczym, które 

deklarują chęć pracy, pomimo nabycia prawa do świadczenia emerytalnego, może to wiązać 

się z sytuacją stresową, związaną z utratą dotychczasowego statusu zawodowego, a także                    

z utratą poczucia znaczenia, prestiżu oraz – czasami – z pojawieniem się poczucia 

bezużyteczności [9]. Chociaż w prezentowanych wynikach daje się zauważyć, że pielęgniarki 

na stanowisku funkcyjnym częściej, od pozostałych, deklarują pracę tylko do nabycia prawa 

do emerytury. Analiza przeprowadzona przez autorki pozwoliła na wysunięcie wniosku, iż 

większość pielęgniarek postrzega starość w negatywnym kontekście. Nie bez znaczenia może 

być codzienna praca z osobami starszymi i doświadczanie przez podopiecznych, między 

innymi cierpienia, niedołężności, co może powodować utrwalanie negatywnego obrazu 

starości. Bowiem stereotypowe postrzeganie starszego człowieka zarówno pozytywne, jak                  

i negatywne jest zależne od poglądów i wypracowanego funkcjonowania myślowego, według 

którego człowiek odnajduje się w otoczeniu społecznym. Warto zauważyć, że pielęgniarki 

postrzegające starość pozytywnie nieco rzadziej doświadczają objawów wypalenia 

zawodowego. 

Pojęcie syndromu wypalenia zawodowego po raz pierwszy opisał amerykański 

psychiatra Herbert Freudenberg, charakteryzując ten stan jako poczucie psychicznego                       

i fizycznego wyczerpania, niecierpliwość, nadmierną skłonność do irytacji, połączoną                     

z cynizmem i poczuciem chronicznego znudzenia, skłonnością do izolowania się i tłumieniem 

emocji [10]. W publikacjach odnoszących się do tej problematyki, często podnoszony jest 

dorobek Christiny Maslach, która uważa, że do wypalenia dochodzi najczęściej, gdy istnieją 

znaczące rozbieżności między organizacją a indywidualnym pracownikiem. Brak 
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porozumienia dotyczy sześciu obszarów życia zakładowego, do których zalicza się: nakład 

pracy, system nagród i kontroli, współpracy, uczciwości i wartości [11]. Skutki wypalenia 

zawodowego to obniżona odporność i objawy somatyczne, ale również problemy w życiu 

osobistym, zmęczenie, obniżony nastrój, lęk. Praca przestaje dawać satysfakcję, pracownik 

przestaje się rozwijać zawodowo, ma poczucie nadmiernego wyczerpania i przepracowania, 

jest niezadowolony z wykonywanego zajęcia, choć na ogół wcześniej sprawiało mu 

przyjemność. W Polsce opublikowano wiele badań, z których wynika, że problem ten dotyczy 

wielu pielęgniarek, co dodatkowo może potęgować obawy o jakość opieki w systemie 

ochrony zdrowia. Z prezentowanych badań wynika, że ponad 1/3 ankietowanych pielęgniarek 

deklaruje obecność u siebie objawów świadczących o wypaleniu zawodowym. W dużym 

stopniu otrzymane dane są porównywalne z wynikami badań, zawartymi w dostępnych 

opracowaniach naukowych. Z danych przytoczonych przez Pytka i wsp. wnika, że aż blisko 

jedna trzecia ankietowanych spośród personelu medycznego, prezentuje pełnoobjawowy 

zespół wypalenia zawodowego [12]. Ciekawe wyniki badań zaprezentowały Kędra i Sanak 

wskazując, że ponad połowa ankietowanych pielęgniarek, pracujących w samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, ma poczucie wypalenia zawodowego,                                

a zdecydowana większość z nich, z różnym nasileniem i częstotliwością, powraca w swoich 

rozważaniach do tematu zmiany pracy [13]. Z kolei w badaniach przeprowadzonych przez  

Ogińską i Żuralską pośród pielęgniarek oddziałów neurologicznych wykazano, że prawie 

wszystkie respondentki przejawiały objawy wypalenia zawodowego. Ujawniono, że 

intensywność oraz długotrwałość odczuwanego stałego napięcia, maksymalne nasilenie 

stresu, trudności w radzeniu sobie ze stresem, bardzo często występujące dolegliwości 

wskazywały na wysoki poziom wypalenia u prawie jednej piątej badanych, a na średni 

poziom aż u trzech czwartych z nich [14]. Zaprezentowane wyniki badań również 

potwierdzają, że pielęgniarki odczuwają dolegliwości związane z wykonywaną pracą, 

najczęściej wskazywały na zmęczenie i wyczerpanie, następnie ból kręgosłupa, mięśni i ból 

kończyn dolnych. W niniejszym artykule, na podstawie uzyskanych danych wykazano 

również, że aż nieco ponad jedna trzecia badanych pielęgniarek mieści się w przedziale 

wysokiego poziomu stresu. Z kolei w badaniach zaprezentowanych przez Burba i Gotlib 

wykazano, że każdego dnia w pracy pielęgniarki deklarują narażenie na stres. Ponadto, 

ankietowane pielęgniarki prawie jednogłośnie uznały, że praca, którą wykonują, jest 

stresująca. W  metodach  radzenia  sobie  ze  stresem  wskazywały, że  koncentrowały  się nad  
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daną sytuacją, podejmowały dodatkowe działania, starały się wypracować metodę lub plan 

działania [17].  

 Wyzwaniem stojącym przed polityką społeczną państwa jest jak najbardziej 

efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego starzejącej się populacji. Ma to 

tym większe znaczenie, że zmniejsza się udział rodzin w opiece nad swoimi najbliższymi 

osobami starszymi i jednocześnie wzrasta liczba starszych osób samotnych [15].  

W zaprezentowanych wynikach dotyczących czynników nasilających poziom stresu       

w  miejscu pracy największe znaczenie, według badanej grupy pielęgniarek, ma nieadekwatne 

wynagrodzenie w stosunku do stawianych wymagań, jak i poczucie odpowiedzialności za 

zdrowie i życie pacjentów, a także niezadowolenie, pretensje pacjentów i ich rodzin. Podobne 

dane uzyskali Perek i wsp. wykazując, że pielęgniarki do przyczyn występowania sytuacji 

trudnych w pracy zaliczyły: niskie zarobki, odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjenta,                  

a także nieproporcjonalną liczbę obowiązków w stosunku do obsady pielęgniarek, lęk przed 

popełnieniem nieodwracalnego błędu, możliwość zakażenia, zagrożenie bezpieczeństwa 

osobistego, brak właściwej współpracy między grupami zawodowymi. Trudne sytuacje 

wywoływały u badanych pielęgniarek reakcje fizyczne, psychiczne oraz zmiany                              

w zachowaniu [16]. Natomiast w niniejszym artykule w opinii badanych pielęgniarek wśród 

czynników interpersonalnych mających największy wpływ na sytuacje stresujące w pracy jest 

brak porozumienia z lekarzami. W dostępnej literaturze przedmiotu, wielu badaczy wskazuje 

na obecność negatywnej oceny cech zawodu pielęgniarki, do których między innymi 

zaliczono niski status zawodowy, w tym brak uznania społecznego oraz złą współpracę                    

z zespołem leczącym i problemy wynikające z hierarchii zawodowej [18].  

Należy podkreślić, że wypalenie zawodowe jest zjawiskiem złożonym. Dopiero 

analiza różnych ujęć teoretycznych pomaga zrozumieć, że syndrom wypalenia jest końcowym 

etapem procesu o raczej długotrwałym przebiegu, którego konsekwencją bywają rozległe 

następstwa zarówno dla jednostki, jak i organizacji.  

 

WNIOSKI 

 

1. Konieczność wdrożenia działań systemowych w celach poprawy warunków pracy 

pielęgniarek, co mogłoby stanowić zachętę pomimo nabycia praw emerytalnych do 

kontynuowania pracy, np. eliminacja barier architektonicznych, dostępność do 
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sprawnego i nowoczesnego sprzętu ułatwiającego przemieszczanie pacjentów, 

powszechniejsze zatrudnianie opiekunów medycznych. 

2. Wdrożenie standardów związanych z prewencją zapobiegania wypaleniu 

zawodowemu ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania u pracowników 

umiejętności indywidualnego radzenia sobie ze stresem.  

3. Wprowadzenie dodatkowych urlopów regeneracyjnych. 

4. Poprawa organizacji pracy - pozwalając pielęgniarkom współtworzyć kulturę 

organizacyjną poprzez włączanie ich do tworzenia przyjaznego miejsca pracy. 
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