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Rola pielęgniarki w identyfikacji czynników ryzyka i profilaktyce wśród
osób hospitalizowanych z powodu ostrego zapalenia trzustki
Streszczenie
Wstęp. Ostre zapalenie trzustki (OZT), ze względu na częstość występowania, koszty
leczenia, obraz choroby oraz możliwość zapobiegania, jest poważnym specyficznym
problemem terapeutycznym, wymagającym zaangażowania ze strony środowiska
medycznego oraz samych chorych. Aktualna sytuacja w zakresie OZT stała się
inspiracją do podjęcia zagadnienia, jako obszaru badań, aby poznać rzeczywisty rozmiar
problemu w populacji lokalnej najbliższego regionu.
Cel pracy. Celem głównym pracy jest określenie sytuacji epidemiologicznej i
czynników ryzyka OZT oraz roli pielęgniarki w opiece nad pacjentem z tą chorobą. Cel
praktyczny pracy to dostarczenie wiedzy specjalistom z zakresu zdrowia publicznego i
ochrony zdrowia, która pozwoli na ustalenie i wskazanie kierunków rozwoju promocji i
prewencji podnoszącej efektywność zapobiegania OZT przez działania edukacyjne w
lokalnej społeczności.
Materiał i metoda. Badanie zrealizowano w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu
Świętokrzyskim, w oddziale chirurgii ogólnej, w 2012 roku. Dla potrzeb realizacji pracy
zrealizowano badanie retrospektywne dokumentacji medycznej, do której zalicza się:
historia choroby, historia pielęgnowania oraz tzw. Książka Ruchu Chorych.
Wyniki. W okresie od 2009-2011 roku w oddziale chirurgii leczeni z powodu OZT
stanowili 7,96% ogółu leczonych. Na tle zmniejszania się liczby hospitalizowanych,
widoczne jest zjawisko wzrostu odsetka leczonych z powodu OZT (od 7% w 2009 do
9,6% w 2011). Populacja mężczyzn chorych na OZT jest blisko dwukrotnie liczniejsza,
niż kobiet (34,2%). 41% to chorzy w wieku 41-60 lat, z czego 61% pochodzi z miasta.
Najwięcej zachorowań wystąpiło w sierpniu (11,6%), zaś na wysokim, zbliżonym
poziomie była liczba zachorowań w październiku, wrześniu, lipcu i styczniu (po 9,19,6%). Analiza sezonowości wg dni tygodnia wykazała, że dominująca liczba
zachorowań (19%) przypada na środę oraz czwartek (16%) i sobotę (15%). Po
uwzględnieniu dni miesiąca stwierdzono, że najwięcej przypadków OZT przypada na
15 dzień miesiąca (4,9%) oraz 19 (4,7%).Zebrane dane świadczą, iż OZT jest w
populacji lokalnej znacznym problemem zdrowotnym i społecznym. Sytuacja ze
względu na znaczną ilość modyfikowalnych czynników ryzyka choroby świadczy o
dużym zapotrzebowaniu na edukację zdrowotną w regionie.
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Wnioski. Zebrane wyniki, które poddano analizie umożliwiły sformułowanie
następujących wniosków:
Zachorowalność na OZT w populacji powiatu ostrowieckiego wzrasta i jest na poziomie
wyższym niż w całym kraju. Na OZT częściej chorują mężczyźni niż kobiety, a
przyczyną takiej przewagi jest prawdopodobnie większa częstość alkoholowego
zapalenia trzustki. Chorzy są najczęściej w wieku 40-60 lat, podobnie jak w innych
populacjach. Zachorowania na OZT w poszczególnych latach nie wykazują wyraźniej
sezonowości, jednak w dłuższym okresie obserwacji zjawisko wykazuje charakter
sezonowy, a do zachorowań najczęściej dochodzi (wg miesięcy) w sierpniu, wrześniu
oraz lipcu i październiku, (wg dni tygodnia) w środę, czwartek i sobotę, a wg dni
miesiąca 15 i 19. Zachorowalność na OZT w większości dotyczy mieszkańców miasta.
Ze względu na rosnącą liczbę zachorowań, konieczność hospitalizacji, diagnostyki,
długi pobyt oraz zagrożenie nawrotami, udział i zaangażowanie pielęgniarki w proces
powrotu do zdrowia i jego utrzymania jest znaczny.
Słowa kluczowe: ostre zapalenie trzustki, pielęgniarka, profilaktyka, czynniki ryzyka
Role of a nurse in risk factors identification and in prophylaxis among the
hospitalised because of an acute pancreatitis
Summary
Introduction: An acute pancreatitis, due to the frequency, costs of treatment, the
picture of the disease and the possibilities of prevention is a serious therapeutic problem
requiring the engagement of the medical environment and the sick themselves. The
current situation concerning the acute pancreatitis has become an inspiration for
research in order to find out the scale of the problem among the local population of the
nearest region.
Aim of the work: The main aim of the work is to define the epidemiological situation
and the risk factors of an acute pancreatitis as well as the role of a nurse in patients’
care. The practical aim is to provide the data concerning the scope of public health and
health protection, which will allow to determine the ways of promotion and prevention
development rising the effectiveness of the illness prevention through educational
actions among the local community.
Material and method: The research was conducted in the Hospital in Ostrowiec
Świętokrzyski, at the surgery ward, in 2012. For the work’s needs, a retrospective
research of medical documentation including the history of illness, the history of care
and so called Book of Patients’ Movement, was conducted.
Results: During the years 2009-2011 7,96% of all the patients of the surgery ward had
an acute pancreatitis. The number of hospitalized is decreasing and on this basis one can
observe the phenomenon of the increase of the number of patients treated with an acute
pancreatitis (from 7% in 2009 to 9,6% in 2011). The population of men treated for this
illness is twice smaller than women (34,2%). 41% are the patients at the age 41-60, and
61% of them come from the city. The biggest number of incidences was in August
(11,6%), a similar high number of incidences was in October, September, July and
January (each 9,1 – 9,6%). The seasonal analysis according to the days of the week
showed that the dominating number of incidences took place on Wednesday and
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Thursday (16%) and Saturday (15%). After the analysis of the day of the month it was
discovered that the biggest number of incidences was on the 15 th day of the month
(4,9%) and the 19th (4,7%). Gathered data prove that the disease is a crucial health and
social problem among the local community. The situation, due to a large number of
modifiable disease risk factors, proves there is a big need for health education in the
region.
Conclusions: Gathered data, after the analysis, made it possible to formulate the
following conclusions:
The number of incidences of acute pancreatitis among the population of Ostrowiec
region is growing and its level is higher than in the whole country. Men suffer more
often than women and the main reason of this advantage is probably a more common
alcohol pancreatitis. The patients are usually at the age of 40-60, similarly to other
populations. The incidences during the given years do not show a clear seasonal
character, still after a longer observation, the phenomenon proves to have such a
character, and the incidences are most common (according to months) in August,
September, July and October, (according to days of the week) on Wednesday, Thursday
and Saturday, and according to the days of the month – on 15th and 19th. The incidences
mostly concern the city citizens.
Due to an increasing number of incidences, the need of hospitalization, diagnostics, a
long stay and the risk of recurrence, the participation and engagement of a nurse in the
process of recovery is crucial.
Key-words: acute pancreatitis, nurse, prophylaxis, risk factors

Wstęp
Ostre zapalanie trzustki (OZT) jest ostrym procesem zapalnym gruczołu
z zajęciem w większym i mniejszym stopniu sąsiadujących tkanek lub
narządów. Jest ciężką chorobą będącą wynikiem samotrawienia narządu
wskutek uwalniania i aktywacji trypsynogenu oraz innych enzymów [1,2].
Pomimo znacznego postępu w sposobach rozpoznawania OZT, wczesnego
rokowania i monitorowania przebiegu oraz kompleksowego leczenia,
uwzględniając zarówno etiologię, jak i towarzyszące jej zaburzenia
metaboliczne, OTZ jest nadal obarczona ciężkimi powikłaniami ze
śmiertelnością utrzymującą się na poziomie od 5 do 15 % [3].
Choroba ta charakteryzuje się stale wzrastającym wskaźnikiem
zachorowalności, ciężkości przebiegu, wzrastającą ilością powikłań, przejściem
stanu ostrego w stan przewlekły oraz obniżeniu wieku zachorowania. Coraz
częściej dotyczy ludzi młodych i aktywnych zawodowo.
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Ostre zapalenie trzustki może prowadzić do niewydolności
wielonarządowej. Stąd też rola lekarza powinna polegać na uświadamianiu
pacjentowi zagrożeń wynikających z tej choroby. Natomiast wiodącą rolę
powinno się powierzyć pielęgniarce, jako edukatorowi zdrowia.
Z punktu widzenia zapobiegania chorobie ważne są przyczyny, czyli
kamica żółciowa, kamica trzustkowa, uraz (również endoskopowa
cholangiopancreatografia wsteczna- ECPW), trzustka dwudzielna, pasożyty,
zwężenia, obrzęk lub guz brodawki Vatera, guz trzustki, naciek trzustki, zespół
pętli doprowadzającej [4,5].
Do najczęstszych przyczyn metabolicznych
hipertrójglicerydemię, hiperkalcemię i mocznicę.

OZT

zaliczamy:

Częstym czynnikiem toksycznym wywołującym ostre zapalenie trzustki
jest etanol. Toksyczne działanie wobec trzustki mają też niektóre leki, np.
cytostatyki, leki moczopędne, salicylany, sulfonamidy immunosupresyjne,
glikokortykosteroidy. Rzadką przyczyną OZT jest ukąszenie przez jadowite
zwierzęta [6,7].
Wirusowe czynniki wywołujące ostre zapalenia trzustki to wirus
nagminnego zapalenia przyusznic oraz HIV.
Ostra zapalenie trzustki prowadzi do rozwoju niewydolności sercowonaczyniowej i jest następstwem oligowolemii spowodowanej zaburzeniami
motoryki naczyń oraz kardiodepresyjnym działaniem mediatorów zapalenia.
Postępujące zmniejszenie rzutu serca przy jednoczesnym zwiększonym
zapotrzebowaniu mięśnia sercowego na tlen, powoduje niedokrwienie
wieńcowe nasilające niewydolność serca. Początkowy, oligowolemiczny
charakter wstrząsu w przebiegu OZT przybiera postać wstrząsu septycznego.
W przebiegu ciężkiej uogólnionej reakcji zapalnej, aktywacja układu
krzepnięcia zachodzi na drodze uszkodzenia komórek śródbłonka naczyń przez
granulocyty. Równocześnie rozpoczyna się fibrynoliza.
Aktywacja mediatorów zapalnych powoduje skurcz naczyń płucnych
oraz zwiększenia ciśnienia w tętnicy płucnej. Prowadzi to do zaburzeń wymiany
gazowej w wyniku zmiany stosunku wentylacji do perfuzji. Uszkodzony
śródbłonek umożliwia przesiąkanie wody do pęcherzyków płucnych,
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powodując niedodmę pęcherzykową. Równocześnie zmiany zatorowozakrzepowe utrudniają perfuzję płucną, nasilając zaburzenia wymiany tlenu, co
prowadzi do hipoksemii
Poza pierwotnymi zmianami w otrzewnej, następują zmiany
niedokrwienne jelit z zaburzeniami perystaltyki i upośledzeniem funkcji błony
śluzowej, umożliwiającym translokację bakterii ze światła jelita do krążenia
wrotnego. Stanowi ona punkt wyjścia bakteriemii i toksemii,
charakterystycznych dla zespołu septycznego. Upośledzeniu ulega także
detoksykacyjna czynność wątroby, produkcja białek oraz aktywność układu
siateczkowo-śródbłonkowego [3].
Efektem zmniejszonego ciśnienia perfuzyjnego może być przednerkowa
niewydolność nerek, która prowadzi do zmniejszenia diurezy, objawów
przewodnienia oraz martwicy cewek nerkowych i mocznicy. Chory jest w
stanie ciężkiej niewydolności, czyli zagrożenia życia. Stąd priorytetem jest
zapobieganie OZT, a po wyzdrowieniu kolejnym nawrotom choroby poprzez
edukację i modyfikowanie stylu życia pacjenta.
Najważniejsze dla chorego w leczeniu i zapobieganiu nawrotom jest
stosowanie się do zasad dietetycznych, czyli bezwzględnego zakazu
spożywania alkoholu oraz napojów gazowanych, spożywanie posiłków
spożywane w małych objętościach (6-8 dziennie), unikanie spożywania
pokarmów tłustych: mięsa, smalcu, słoniny, ryb, serów, a także smażonych oraz
świeżych owoców, pokarmów wzdymających, ostrych przypraw, świeżego
pieczywa, w dużych ilościach czekolady i słodyczy. Ważne jest, aby nie
przyrządzać i spożywać potraw smażonych w dużej ilości tłuszczu.
Zaleca się natomiast spożywanie mięs i wędlin oraz ryb chudych,
olejów roślinnych, chudych potraw mlecznych, gotowanych ziemniaków i
warzyw, napojów niegazowanych, jajek na miękko lub z małą ilością tłuszczu.
Rekomendowany sposób przyrządzenia potraw to gotowanie na parze, w
wodzie, duszenie i pieczenie w naczyniu żaroodpornym i w folii specjalnej.
Ważne jest także zażywanie zalecanych przez lekarza leków, głównie
suplementacja preparatami zawierającymi enzymy trzustkowe [2,8].
Ostre zapalenie trzustki jest jedną z przyczyn hospitalizacji chorych w
oddziałach chirurgii. Skala zjawiska w ostatnich latach wydaje się być większa.
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Udział pielęgniarki w opiece nad chorym z OZT z racji konieczności
diagnostyki, zachowania diety, długiego okresu terapii oraz zachowania
określonego stylu życia jest znaczący.
OZT, ze względu na częstość występowania, koszty leczenia, obraz
choroby oraz możliwość zapobiegania, jest poważnym problemem
terapeutycznym, wymagającym zaangażowania ze strony środowiska
medycznego oraz samych chorych. Aktualna sytuacja w zakresie OZT stała się
inspiracją do podjęcia badań w celu poznania rzeczywistego rozmiaru problemu
OTZ w najbliższym regionie.
Cel pracy
Celem głównym pracy jest określenie sytuacji epidemiologicznej i
czynników ryzyka OZT oraz roli pielęgniarki w opiece nad pacjentem z tą
chorobą.
Cel praktyczny pracy to dostarczenie wiedzy specjalistom z zakresu
zdrowia publicznego i ochrony zdrowia, która pozwoli na ustalenie i wskazanie
kierunków rozwoju promocji i prewencji podnoszącej efektywność
zapobiegania OZT przez działania edukacyjne w lokalnej społeczności.
Problem główny pracy zawiera się w pytaniu:
Jaka jest sytuacja epidemiologiczna i czynniki ryzyka OZT w badanej
populacji oraz jaka jest rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z tą chorobą?
Materiał i metoda
Badanie zrealizowano w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu
Świętokrzyskim, w oddziale chirurgii ogólnej w 2012 roku. Dla potrzeb
realizacji pracy przeprowadzono badanie retrospektywne, oparte na
wykorzystaniu dokumentacji medycznej ZOZ. W grupie dokumentów
wykorzystanych w toku realizacji badania znalazły się: historia choroby,
historia pielęgnowania oraz tzw. Książka Ruchu Chorych.
Badaniem zostali objęci chorzy przyjęci i hospitalizowani w oddziale z
powodu OZT. Przeprowadzono analizę: liczby pacjentów ogółem
hospitalizowanych w oddziale oraz osób z OZT. Uwzględniono podstawowe
cechy populacji: płeć, wiek, miejsce zamieszkania. Badanie objęło także
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sezonowość wg miesięcy, dni tygodnia, miesiąca oraz pór roku. Oceniano także
długość hospitalizacji. Zebrane dane poddano analizie, która stała się podstawą
do wnioskowania.
Wyniki
Obserwacją dla potrzeb badania objęto okres trzech lat 2009-2011.
Zebranie danych umożliwiło dokonanie zbiorczej analizy sytuacji na temat OZT
z całego okresu obserwacji.
Analiza opiera się na liczbie hospitalizowanych pacjentów. W ciągu trzech lat
objętych analizą w oddziale chirurgii leczono 5098 osób, wśród których było
406 chorych poddanych leczeniu z powodu OZT, co stanowi 7,96% leczonych
(opisane wyniki z uwzględnieniem okresu obserwacji w tabeli 1).
Tabela 1. Liczba pacjentów hospitalizowanych w oddziale chirurgii (w tym
pacjenci z OZT) w okresie 2009-2011 roku
Liczba osób leczonych w
Okres

Pacjenci z OZT

oddziale chirurgii

Udział
%

obserwacji

N

N

2009

1951

136

7

2010

1685

129

7.7

2011

1462

141

9.64

Ogółem

5098

406

7,96

Źródło: Opracowanie własne.

W latach 2009-2012, w oddziale chirurgii liczba hospitalizowanych
pacjentów systematycznie malała: o 266 (14%) w 2010 roku i o kolejne 223
(13%) w 2011 roku. Taka sytuacja przypuszczalnie wynika z faktu możliwości
skorzystania z usługi w ramach chirurgii jednego dnia i wykonywania drobnych
zabiegów w warunkach ambulatoryjnych, w ramach funkcjonowania poradni.
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Jednak na tle zmniejszania się liczby hospitalizowanych, widoczne jest
zjawisko wzrostu odsetka leczonych z powodu OZT. W 2009 roku osoby
hospitalizowane z powodu zapalenia trzustki stanowiły 7% całości leczonych w
oddziale, w 2010 roku była to populacja 7,7%, a w 2011 roku stanowiła ona już
9,64%.
Grupa 406 osób chorych na OZT leczona w okresie od 2009 do 2011
roku w oddziale chirurgii to w przeważającej części mężczyźni. Udział kobiet i
mężczyzn w poszczególnych latach obserwacji prezentuje tabela 2.

Tabela 2. Struktura płci leczonych z OZT w 2009-2011 roku
Płeć

Kobiety

2009

2010

N

%

N

%

53

39

53

41

N

33
Mężczyźni

83

61

76

136

100

129

%

%

139

34,2

267

65,8

406

100

77

100
141

N

23

59
108

Ogółem

Ogółem

2011

100

Na rycinie 1 przedstawiono strukturę chorych wg płci. Widać na niej, że
populacja mężczyzn chorych na OZT jest blisko dwukrotnie liczniejsza, niż
kobiet (34,2%).
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kobiety
139= 34%

mężczyźni
267= 66%

Rycina 1. Struktura płci osób leczonych z powodu OZT w latach 2009-2011
Płeć męska jest więc predysponującą do zachorowania na OZT. Taka
sytuacja może wynikać przypuszczalnie z faktu częstszego spożywania
alkoholu przez mężczyzn.
Wiek to jeden z elementów poddanych analizie, który jest ważnym
czynnikiem, a wyniki zawarte są w tabeli 3.

Tabela 3. Struktura wieku leczonych z OZT w okresie 2009-2011 roku
Wiek

2009
N

2010
%

N

Ogółem

2011
%

N

%

N

%

21-40 lat

27

20

29

22,4

43

30,5

99

24,4

41-60lat

56

41

58

45

53

37,6

167

41,1

61-80 lat

41

30,1 33

25,6

35

24,8

109

26,9

81-100 lat

12

8,9

9

7

10

7,1

31

7,6

Ogółem

136

100

129

100

141

100

406

100
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Wśród badanych dominowali chorzy w wieku 41-60 lat, których udział
w każdym roku obserwacji był dominujący. Druga grupa to osoby w wieku 6180 lat. Jednak od 2010 roku niepokojąco rośnie udział w populacji chorych na
OZT osób w wieku 21-40 lat. Wyniki graficznie przedstawia rycina 2.

81-100 lat
31= 8%

21-40 lat
99= 24%

61-80 lat
109= 27%

41-60lat
167= 41%
Rycina 2. Struktura wieku osób leczonych z powodu OZT w latach 2009-2011

Miejsce zamieszkania uwzględnia liczebność populacji chorych
zamieszkującej w mieście i na wsi. Wyniki z trzech lat obserwacji zawiera
tabela 4.
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Tabela 4. Struktura miejsca zamieszkania leczonych z OZT w latach 2009-2011

2010

Ogółem

Miejsce
2009
zamieszkania
N

2011

%

N

%

N

%

N

%

Miasto

95

70

74

57

80

56,7

249

61,3

Wieś

41

30

55

43

61

43,3

157

38,7

Ogółem

136

100

129

100

141

100

406

100

Zebrane z całego okresu obserwacji dane pozwoliły ustalić, że wśród
chorych na OZT dominują osoby mieszkające w mieście. Ta dominacja jest
widoczna we wszystkich kolejnych latach obserwacji. Wyniki graficznie
przedstawia rycina 3.

wieś
157= 39%

miasto
249= 61%

Rycina 3. Struktura miejsca zamieszkania osób leczonych z powodu OZT w
latach 2009-2011
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W badanej populacji wyraźnie widać dominację choroby u osób z
miasta (blisko dwukrotnie częściej niż ze wsi), co oznacza, że mieszkanie w
mieście predysponuje do zachorowania na OZT.
Sezonowość zachorowań na OZT rozpatrzono w odniesieniu do
miesięcy w roku. Jej ocena pozwoliła ustalić, że na podstawie pojedynczych lat
obserwacji trudno stwierdzić sezonowość zachorowań na OZT, gdyż w każdym
z kolejnych lat, w innym miesiącu liczba zachorowań była największa. W 2009
roku dominowały zachorowania w lipcu i sierpniu. W 2010 roku najwięcej
leczonych z OZT było w sierpniu i październiku, zaś w 2011 roku dominował
wrzesień i kwiecień. Dopiero zestawienie zbiorcze, dokonane w tabeli 5,
umożliwia pełne wnioskowanie.
Tabela 5. Ilość pacjentów z OZT w latach 2009-2011 wg miesięcy
Miesiące

2009 r.
N

2010 r.

%

N

Ogółem

2011 r.

%

N

%

N

%

Styczeń

14

10.3

10

7.7

13

9.2

37

9,1

Luty

7

5.1

10

7.7

14

10

31

7,6

Marzec

11

8

13

10.2

9

6.3

33

8,1

Kwiecień

7

5.1

10

7.7

15

10.6

32

7,9

Maj

12

8.8

7

5.4

6

4.2

25

6,2

Czerwiec

9

6.6

12

9.3

9

6.3

30

7,4

Lipiec

19

14.3

7

5.4

12

8.5

38

9,4

Sierpień

15

11

18

14

14

10

47

11,6

Wrzesień

14

10.3

7

5.4

18

12.8

39

9,6

Październik

10

7.3

18

14

10

7.1

38

9,4
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Listopad

6

4.4

8

6.2

7

5

21

5,2

Grudzień

12

8.8

9

7

14

10

29

7,1

Ogółem

136

33,5

129

31,8

141

34,7

406

100%

Analiza wykazała, że wyraźnie najwięcej zachorowań wystąpiło w
sierpniu (11,6%), zaś na wysokim, zbliżonym poziomie była liczba zachorowań
w październiku, wrześniu, lipcu i styczniu (37-39, tj. po 9,1-9,6%).
Można więc wnioskować, że zachorowania za OZT wykazują
sezonowość miesięczną, z wyraźnie większą liczba zachorowań w okresie od
lipca do października i w styczniu. Biorąc pod uwagę patomechanizm choroby,
a w nim wpływ alkoholu oraz zaburzeń funkcji wątroby, może (w przypadku
stycznia) to wynikać z przeciążenia układu pokarmowego tradycją
świątecznego ucztowania. Opisane wyniki przedstawia graficznie rycina 4.

Listopad
21= 5%
Paździer
nik
38= 10%

Grudzień
29= 7%

Kwiecień
32= 8%
Maj
25= 6%

Wrzesień
39= 10%
Sierpień
47= 11%

Styczeń Luty
37- 9% 31= 8%
Marzec
33= 8%

Lipiec

38= 10%

Czerwiec
30= 8%

Rycina 4. Sezonowość zachorowań na OZT wg miesięcy roku w latach 20092011
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Analiza sezonowości wg dni tygodnia wykazała, że dominująca liczba
zachorowań (19%) przypada na środę oraz czwartek (16%) i sobotę (15%).
Struktura liczby zachorowań na OZT wg dni tygodnia przedstawiono na rycinie
5.

sobota
61= 15%

niedziela
46= 11%

poniedziałek
57= 14%

wtorek
56= 14%
piątek
44= 11%
czwartek
63= 16%

środa
77= 19%

Rycina 5. Sezonowość zachorowań na OZT wg dni tygodnia w latach 20092011
Zachorowalność wg dni miesiąca to kolejny element sezonowości,
którego analiza wykazała, że najwięcej przypadków OZT przypada na 15 dzień
miesiąca (4,9%) oraz 19 (4,7%). Z kolei najmniej zachorowań odnotowano 29 i
31 dnia miesiąca (po 1,5%) oraz 5 i 12 (2%). Dokładna struktura wyników na
rycinie 6.
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31

6

29

6

18
20
27

11
14

25

12
9

23

12
14

21

15
13

19

20
11

17

14
16

15

19
15

13

12
8

11

16
13
13

9
9
7

17
12

5

8
10

3
1

16
14
14

Rycina 6. Sezonowość zachorowań na OZT wg dni miesiąca w latach 20092011
Końcowym elementem analizy jest okres hospitalizacji pacjentów z
OZT. W ciągu trzech lat w oddziale chirurgii dominowały pobyty nie
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przekraczające 10 dni, które stanowiły 87% pobytów. Powyżej 10 dni z powodu
OZT było leczonych 13% badanych. Wyniki zaprezentowano na rycinie 7.

400
350
300
250
200
150
100
50
0

357

49
do 10 dób

> 10 dni

Rycina 7. Długość hospitalizacji z powodu OZT w latach 2009-2013
Podsumowanie
Podsumowując wyniki badań stwierdzono, że w populacji powiatu
ostrowieckiego następuje wzrost zachorowalności na OZT oceniony na 7 %9,64% chorych leczonych w oddziale. Wynik ten jest wskaźnikiem na
podobnym poziomie, jaki potwierdzają badania przeprowadzone w Anglii,
Danii, Szkocji i Niemczech [9].
Najliczniejszą grupę wśród badanych stanowią mężczyźni, w przedziale
wieku 41-60 lat. Dane te pokrywają się z wynikami, jakie otrzymali Toouli,
Brookes i Smith [10], którzy potwierdzili, że mężczyźni chorują znacznie
częściej niż kobiety, a najwięcej przypadków rozpoznaje się między 40-60
rokiem życia. Ich zdaniem przyczyną przewagi mężczyzn jest prawdopodobnie
większa częstość alkoholowego zapalenia trzustki oraz fakt, że OZT występuje
zwykle z podobną częstością u obu płci, pomimo częstszego rozpoznania
kamicy żółciowej u kobiet [10].
Analizując miejsce zamieszkania osób hospitalizowanych stwierdza się,
że zachorowalność dotyczy przede wszystkim obszaru miejskiego. Badań na ten
temat, umożliwiających porównanie, w literaturze nie odnaleziono.
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Porównując miesiące każdego roku obserwuje się brak sezonowości
zachorowań, ponieważ największa ich liczba przypada w kolejnych latach na
inny miesiąc. W innych badaniach również nie stwierdzono, aby OZT
występowało sezonowo [9].
Na podstawie zebranych danych pod względem długości pobytu w
oddziale zaobserwowano, że najczęściej okres hospitalizacji chorego z OZT nie
przekraczał 10 dni. W tym przypadku również brak możliwości porównania
wyników.
Zebrane dane świadczą, iż OZT jest w populacji lokalnej znacznym
problemem zdrowotnym i społecznym. Sytuacja ta, ze względu na znaczną ilość
modyfikowalnych czynników ryzyka choroby, świadczy o dużym
zapotrzebowaniu na edukację zdrowotną w regionie.
Analiza zgromadzonych dla potrzeb pracy danych i ich podsumowanie pozwala
na wnioskowanie.
Wnioski
Zebrane wyniki, które
następujących wniosków:

poddano

analizie

umożliwiły

sformułowanie

1. Zachorowalność na OZT w populacji powiatu ostrowieckiego wzrasta i
jest na poziomie wyższym niż w całym kraju.
2. Na OZT częściej chorują mężczyźni niż kobiety, a przyczyną tej
przewagi jest prawdopodobnie większa częstość alkoholowego
zapalenia trzustki.
3. Chorzy są najczęściej w wieku 40-60 lat, podobnie jak w innych
populacjach.
4. Zachorowania na OZT w poszczególnych latach nie wykazują
wyraźniej sezonowości, jednak w dłuższym okresie obserwacji
zjawisko wykazuje charakter sezonowy, a do zachorowań najczęściej
dochodzi (wg miesięcy) w: sierpniu, wrześniu oraz lipcu i październiku,
(wg dni tygodnia) w środę, czwartek i sobotę, a wg dni miesiąca 15 i
19.
5. Zachorowalność na OZT w większości dotyczy mieszkańców miasta.
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6. Ze względu na rosnącą liczbę zachorowań, konieczność hospitalizacji,
diagnostyki, długi pobyt oraz zagrożenie nawrotami, udział i
zaangażowanie pielęgniarki w proces powrotu do zdrowia i jego
utrzymania jest znaczny.
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Stosowanie leków przeciwbólowych i witamin dostępnych bez
recepty
Streszczenie
Wstęp Od wielu lat sprzedaż leków w Polsce rośnie, a nasz kraj jest szóstym rynkiem
zbytu leków w Europie, pod względem liczny zużywanych opakowań na jednego
mieszkańca. Oceniając bezpieczeństwo zdrowotne populacji główną przyczyną
niepokoju jest konsumpcja leków dostępnych bez recepty, gdyż większość osób uważa
leki sprzedawane bez recepty za bezpieczne.
Cel pracy. Celem pracy jest poznanie poziomu spożywania leków przeciwbólowych i
witamin dostępnych bez recepty wśród populacji powiatu ostrowieckiego.
Materiał i metoda. Badanie przeprowadzono w maju 2012 roku, w powiecie
ostrowieckim, wśród 50 osób, w wieku od 18 do 85 lat. Do realizacji badania
wykorzystano autorską ankietę własnej konstrukcji składającą się z 26 pytań
zamkniętych wraz z częścią pozwalającą na opis cech badanej populacji.
Wyniki. W badanej populacji dominowały kobiety (56% badanych), równie często
pochodzący ze wsi i z miasta (po 50%), osoby w stanie wolnym (46%), z
wykształceniem zasadniczym zawodowym (36%), w wieku 26-35 lat (26%), pracujące
(50%) w systemie jednozmianowym (68%), o średnim statusie materialnym (46%).
Badani określają swój stan zdrowia, jako dobry (52%). Pomimo wysokiej samooceny
stanu zdrowia, 62% badanych odczuwa nieprawidłowości zdrowotne. W przypadku
złego samopoczucia 44% badanych idzie do lekarza i stosuje wypisane przez niego leki,
a 32% bez porady lekarza, ogranicza się do stosowania leków dostępnych bez recepty.
58% respondentów w ciągu ostatnich 6 miesięcy było u lekarza 1-2 razy. 32% badanych
kupuje leki bez recepty raz w miesiącu, 30% kilka razy w roku. W grupie preparatów
bez recepty 56% stosuje witaminy, preparaty witaminowe i suplementy diety (w tym
34% zażywa Rutinoscorbin, a 22% Vita- miner). W przypadku stosowania leków
przeciwbólowych 29% badanych oceniło pozytywnie skuteczność pojedynczej dawki
leku przeciwbólowego, zaś 21% odpowiedziało, że pojedyncze dawki nie są skuteczne.
95% osób odczuwa, że zamierzony efekt uzyskują dopiero przy dwukrotnie
zwiększonej dawce. W leki bez recepty 75% badanych zaopatruje się w aptekach, 18%
w sklepach, 6% w kiosku i 4% na stacji benzynowej. W grupie leków nabywanych bez
recepty badani najczęściej kupują i zażywają: APAP (24%), Ibuprom (23%),
Paracetamol (13%), Etopirynę (13%) oraz Nurofen (7%), Pyralginę (6%) oraz No-Spę
1

dr n. o zdr., Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarek WSBiP w
Ostrowcu Św.
2
Studenckie Koło Naukowe (zdrowie publiczne) WSBiP w Ostrowcu Św.
3
Studenckie Koło Naukowe (zdrowie publiczne) WSBiP w Ostrowcu Św.
4
Studenckie Koło Naukowe (zdrowie publiczne) WSBiP w Ostrowcu Św.
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(5 %). Najwięcej osób (49%) sięga po leki przeciwbólowe z powodu migreny i bólu
głowy. 19% uśmierza w ten sposób bóle kości i stawów, a kolejni badani: ból zęba
(14%), i bóle menstruacyjne (11%).
Wnioski. Dostępność środków przeciwbólowych bez recepty buduje powszechne
przeświadczenie o bezpieczeństwie ich stosowania. Osoby zażywające leki
przeciwbólowe i witaminy dostępne bez recepty to głównie ludzie młodzi.
Najczęstszymi przyczynami zażywania farmaceutyków bez recepty są bóle głowy
(również migreny), a także choroby układu krążenia. W grupie leków dostępnych bez
recepty zażywanych w badanej populacji dominują zdecydowanie leki przeciwbólowe,
stosowane w dwukrotnie zwiększonej dawce. Większość badanych nie konsultuje się
przed zażyciem leku z lekarzem lub farmaceutą, w celu ustalenia możliwych działań
niepożądanych leku. Aktualna sytuacja w zakresie przyjmowania leków dostępnych bez
recepty opiera się na haśle: Bez recepty = bez kontroli.
W celu uniknięcia skutków niepożądanych i powikłań przyjmowania leków dostępnych
bez recepty należy przekazywać osobom przyjmującym leki wskazówki dotyczące
bezpiecznego ich przyjmowania.
Słowa kluczowe: leki dostępne bez recepty, leki przeciwbólowe, witaminy, bez kontroli
The use of analgesics and vitamins available without a prescription
Summary:
Introduction: The sale of medicines in Poland has been growing for many years, and
our country is the sixth in Europe market for medicines when the number of packages
used by one citizen is taken into account. Evaluating the health security of the
population, the main cause of concern is the consumption of drugs available without a
prescription, as the majority of people considers the drugs sold without a prescription to
be safe.
Aim: The aim of the work is to learn about the level of consumption of analgesics and
vitamins available without a prescription among the population of Ostrowiec region.
Materials and method: The research was conducted in May 2012 in Ostrowiec region,
among 50 people at the age of 18 to 85. The author’s original questionnaire was used
containing 26 closed questions together with a section allowing for the description of
the characteristics of the examined population.
Results: Women dominated in the examined population (56%), coming from the
country or from the city equally often (50%), not-married people (46%), with vocational
education (36%), at the age of 26-35 (26%), working (50%), on one-shift basis (68%),
with an average material status (46%). The examined defined their health state as good
(52%). Despite a high self-evaluation of the health state, 62% of the examined feel some
health abnormalities. In case of bad physical and mental state 44% of the examined go
to the doctor’s and take the prescribed medicines, and 32% without the doctor’s
consultations restrict themselves to taking drugs available without a prescription. 58%
of the respondents during the last 6 months visited the doctor once or twice. 32% of the
examined buy medicines without any prescription once a month, 30% several times a
year. In the group of medicines without a prescription 56% use vitamins, vitamin
preparations and diet supplements (here 34% take Rutinoscorbin, and 22% Vita-miner).
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In case of analgesics 29% of the examined positively evaluated the effectiveness of one
dose of the medicine, whereas 21% answered that one dose of medicines was not
enough. 95% of people feel that the double dose of medicine will bring desired results.
75% of the examined buy the medicines in drug stores, 18% in shops, 65% in
newsagents’ and 4% in petrol stations. In the group of drugs bought without a
prescription the respondents most often buy and use APAP (24%), Ibuprom (23%),
Paracetamol (13%), Etopiryna (13%) and Nurofen (7%), Pyralgina (6%) and No-Spa
(5%). The biggest number of people (49%) take analgesics because of migraine and
headaches. 19% relieve the bone and joint pains, and the others toothache (14%) and
menstruation pain (11%).
Conclusions: The availability of medicines without a prescription creates a common
belief that they are safe to use. People taking analgesics and vitamins available without
a prescription are usually young. The most common reasons for taking these medicines
are headaches (and migraines) as well as cardiovascular diseases. In the group of
medicines available without a prescription painkillers used in doubled doses are the
most dominating. Most of the examined do not consult the doctors or pharmacists
before taking the drugs in order to determine possible side effects of the drug. The
present situation concerning taking medicines available without a prescription is based
on the slogan: No prescription = no control. In order to avoid the side effects and
complications after taking drugs available without a prescription, people taking such
drugs should be given some tips concerning their safety.
Key-words: medicines available without a prescription, analgesics, vitamins, no control

Wstęp
Ogromna większość Polaków stosuje leki bez recepty. Można
zauważyć, że te leki są bardziej rozpowszechnione, niż leki na receptę i to
zarówno przez osoby zadowolone, jak i niezadowolone ze swojej kondycji
zdrowotnej.
Przeważająca grupa użytkowników nie bierze pod uwagę faktu, że leki
mogą mieć działanie szkodliwe dla zdrowia. Ponadto Polacy nie konsultują się
również w sprawie stosowania leków bez recepty z lekarzem, rzadko czytają
ulotki, a do niewłaściwego ich stosowania przyznaje się około 1/5 badanych.
Powszechne
jest
nieodpowiednie
dawkowanie,
bagatelizowanie
przeciwwskazań, a przyjmowanie leków czasem wynika z przyzwyczajenia bez
uzasadnionej przyczyny [1].
24% Polaków w przypadku złego samopoczucia lub odczuwanego bólu
nie idzie po poradę do lekarza, tylko sięga po farmaceutyki bez recepty.
Stosowanie leków dostępnych bez recepty jest powszechne i akceptowane, jako
metoda samodzielnego leczenia dolegliwości somatycznych i problemów
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psychicznych, takich jak bezsenność, nadmierny stres lub przygnębienie. Po
farmaceutyki, które można kupić bez zalecenia lekarza, sięga też młodzież.
Zjawisko jest niepokojące, gdyż od wielu lat sprzedaż leków w Polsce
rośnie. Nasz kraj jest szóstym rynkiem zbytu leków w Europie, pod względem
liczny zużywanych opakowań leków na jednego mieszkańca zajmujemy drugie
miejsce za Francją. Główną przyczyną niepokoju jest konsumpcja leków
dostępnych bez recepty (OTC- over the counter ).
Spożywanie znacznych ilości takich leków, stosowanie ich niezgodnie z
zaleceniami i przeznaczeniem oraz przyjmowanie tych samych substancji pod
postacią różnych nazw handlowych może być przyczyną poważnych
konsekwencji w postaci zatrucia czy uzależnienia. W przypadku leków
przeciwbólowych czy nasennych, najbardziej widoczne jest uodpornienie
organizmu, które sprawia, że dla osiągnięcia efektu potrzebujemy coraz
większych dawek, które musimy przyjmować coraz częściej, a od tego tylko
krok do uzależnienia [1].
Bardzo trudno jest podejmować działania, gdyż Polacy polubili łatwość,
z jaką można sięgnąć po leki bez recepty, a utrudniony dostęp do lekarza
pogłębia jedynie utrwalanie się tego zjawiska. Przeciętny Polak zażywa kilka
razy w miesiącu leki przeciwbólowe lub nasenne, a jedna trzecia dorosłej
populacji przyjmuje różnego rodzaju witaminy i suplementy diety. Ciekawostką
jest fakt, że większość uważa leki sprzedawane bez recepty za bezpieczne.
Łatwość, z jaką można je kupić nie tylko w aptece, ale i w sklepie spożywczym
czy na stacji benzynowej, wywołuje u wielu osób przekonanie, że można je
przejmować bez ograniczeń. A tak przecież nie jest….[2].
Z powodu sytuacji z obszarze czynników wpływających na stan
zdrowia populacji, warto ocenić skalę zjawiska i zacząć rozważać je, jako
potencjalne zagrożenie. Sytuacja w zakresie przyjmowania leków bez recepty w
Polsce stała się motywacją do objęcia tego obszaru badaniem, które jest
przedmiotem pracy.
Cel pracy
Celem pracy jest poznanie poziomu spożywania leków
przeciwbólowych i witamin dostępnych bez recepty wśród populacji powiatu
ostrowieckiego.
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Materiał i metoda
Badanie przeprowadzono w maju 2012 roku, w powiecie ostrowieckim,
wśród 50 osób, w wieku od 18 do 85 lat. Do realizacji badania wykorzystano
autorską ankietę własnej konstrukcji składającą się z 26 pytań zamkniętych
wraz z częścią pozwalającą na opis cech badanej populacji.
Wyniki
Badanie zrealizowano wśród 50. losowo wybranych osób, mieszkańców
powiatu ostrowieckiego w maju 2012 roku.
Analiza struktury płci wykazała, że dominującą grupę stanowiły kobiety (56%
badanych), mężczyzn było 44% (wynik w tabeli 1).
Tabela 1. Struktura płci badanych
Płeć

Liczba osób

Udział %

Kobiety

28

56

Mężczyźni

22

44

Ogółem

50

100

Analiza struktury miejsca zamieszkania wskazuje na równy udział w
przeprowadzonym badaniu mieszkańców zarówno z miasta, jak i wsi (tabela 2).
Tabela 2. Struktura miejsca zamieszkania
Miejsce zamieszkania

Liczba osób

Udział %

Miasto

25

50

Wieś

25

50

Ogółem

50

100
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Analiza stanu cywilnego wykazała, że wśród badanych dominują osoby
pozostające w stanie wolnym (46%) oraz będące w związku małżeńskim (42%).
Osoby funkcjonujące w związku partnerskim stanowią 6% udział w badanej
populacji powiatu (wyniki w tabeli 3).
Tabela 3. Stan cywilny badanych
Stan cywilny

Ilość osób

Udział %

W związku małżeńskim

21

42

W związku partnerskim

6

12

Wolny

23

46

Razem

50

100

Analizując poziom wykształcenia badanej populacji ustalono, że
przeważającą liczbę stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym
zawodowym (36%) i ze średnim (34%). Najmniejsza liczebnie grupa to osoby z
wyższym wykształceniem (wyniki w tabeli 4).
Tabela 4. Poziom wykształcenia badanej grupy
Wykształcenie

Ilość osób

Udział %

Zasadnicze zawodowe

18

36

Średnie

17

34

Wyższe

15

30

Razem

50

100
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Wiek badanej populacji został uporządkowany w 10-letnich
przedziałach wieku. Wśród badanych dominują osoby w wieku 26-35 lat,
stanowiące 26% badanej populacji, 46-55 lat (18% badanych), 16-25 lat (18%
badanych) oraz osoby z przedziału 56-65 lat (16% badanych). Przynależność do
poszczególnych przedziałów przedstawia poniższa rycina.

66-75 lat
8%

76-85 lat
6%

16-25 lat
18%

56-65 lat
16%

46-55 lat
18%

36-45 lat
8%

26-35 lat
26%

Rycina 1.Wiek badanych
Po uwzględnieniu wieku badanych stwierdzono, że najliczniejszą grupą
są osoby pracujące (50%) oraz emeryci i renciści (24%). Osoby bezrobotne
stanowią 14%, natomiast studenci i uczniowie stanowią 8 i 4% (wyniki
przedstawia rycina 2).
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Rycina 2. Aktywność zawodowa
Wśród zatrudnionych i aktywnych zawodowo uwzględniono czynnik,
jakim jest system pracy. Wśród badanych dominują osoby pracujące w systemie
jednozmianowym, które stanowią 68% ogółu pracujących. Pracujący w
systemie nienormowanym to 12%, dwuzmianowym i trzyzmianowym po 8%,
natomiast pracą w charakterze zadaniowym trudni się 4% badanych (wyniki na
rycinie 3).
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Rycina 3. Charakter wykonywanej pracy
Ankietowani w większości określają swój status materialny jako średni
(46%) i dobry (38%). 10% badanych twierdzi, że ma złą sytuację materialną,
natomiast bardzo dobrze żyje 6% badanych.

23 (46%)

25
19 (38%)
20

15

10
5 (10%)
3 (6%)
5

0
b. dobry

dobry

średni

Rycina 4. Status materialny

zły
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Biorąc zaś pod uwagę stan zdrowia badanej populacji ustalono, że
dominująca część badanych określa stan swojego zdrowia jako dobry (52%
ankietowanych). Bardzo dobrym stanem zdrowia może pochwalić się 26%,
natomiast 22% badanych odczuwa problemy zdrowotne (wyniki przedstawia
rycina 5).

bardzo zły
0%

zły
22%

bardzo dobry
26%

dobry
52%

Rycina 5. Stan zdrowia badanych
Analizując obecność problemów zdrowotnych wśród ankietowanych
ustalono, że pomimo dobrego i bardzo dobrego poczucia, 62% badanych
odczuwa nieprawidłowości zdrowotne (wyniki na rycinie 6).
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Rycina 6. Problemy zdrowotne badanych
Wśród osób odczuwających problemy zdrowotne zdecydowana
większość cierpi na bóle głowy (38%) i nadciśnienie tętnicze (24%), pozostałe
dotyczą innych dolegliwości i stanów (dane na temat schorzeń występujących u
badanych osób zawiera rycina 7).

cukrzyca
6%
choroba serca
16%

choroba
kręgosłupa
8%

nadwaga
8%

bóle głowy
38%

nadciśnienie
24%

Rycina 7. Struktura schorzeń obecnych u badanych osób
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W przypadku odczuwania dolegliwości chorobowych, 44%
ankietowanych odpowiedziało, że idzie do lekarza i stosuje wypisane przez
niego leki. 32% ankietowanych nie udaje się do lekarza, ograniczając się do
stosowania leków dostępnych bez recepty (rycina 8).
Ograniczam się
do stosowania
domowych,
wypróbowanych
sposobów
20%

Nic nie robię,
staram się
przeczekać
dolegliwości
4%

Idę do lekarza i
stosuję
wypisane przez
niego leki.
44%

Nie idę do
lekarza, stosuję
leki
przeciwbólowe
32%

Rycina 8. Sposoby postępowania badanych w przypadku odczuwania
dolegliwości chorobowych
Analizą objęto także częstość korzystania przez respondentów z porad i
pomocy lekarskiej w przypadku odczuwania zaburzeń zdrowotnych. 58%
respondentów wciągu ostatnich 6 miesięcy było u lekarza jeden do dwóch razy,
20% ani razu, 18% trzy do czterech razy. Tylko 4% odpowiedziało, że
korzystało w ciągu ostatnich 6 miesięcy z porady częściej niż 4-krotnie (opisane
wyniki na rycinie 9).
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18%
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20%

jeden do dwóch
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Rycina 9. Liczba wizyt u lekarza w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Oceniając
częstotliwość
kupowania
i
zażywania
leków
przeciwbólowych dostępnych bez recepty, badani mogli wskazać, że zażywają
je raz w tygodniu, kilka razy w miesiącu, raz w miesiącu, kilka razy w roku lub
rzadziej. Na podstawie badania ustalono, że 16 ankietowanych (32%) kupuje
leki raz w miesiącu, 15 osób (30%) kilka razy w roku. Pozostałe dane
przedstawia rycina 10.
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Rycina 10. Częstotliwość kupowania leków przeciwbólowych dostępnych bez
recepty

Analiza w zakresie konsumpcji leków wykazała, że spośród badanej
populacji 21 osób (42%) nie przyjmuje systematycznie leków. Jeden lek
dziennie przyjmuje 8 badanych (16%), 14% stanowią pacjenci, którzy
przyjmują po dwa i trzy leki. Wyniki w tym zakresie obrazuje rycina 11.
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Rycina 11. Liczba leków przyjmowanych systematycznie przez badanych
W zakresie przyjmowania dodatkowych środków badanie pozwoliło ustalić, że
28 osób (56%) stosuje witaminy, preparaty witaminowe i suplementy diety. 22
(44%) nie stosuje dodatkowo witamin (rycina12).
28 (56%)
30

22 (44%)

25
20
15
10
5
0
TAK

NIE

Rycina 12. Struktura stosowania witamin, preparatów witaminowych i
suplementów diety
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Zapytanie respondentów o rodzaje zażywanych witamin i suplementów diety
pozwoliło stwierdzić, że wśród ankietowanych najwięcej osób zażywa
Rutinoscorbin (34%), na drugim miejscu Vita-miner (22%), a znaczna część
osób nie potrafiła podać nazwy stosowanego preparatu (pozostałe dane
przedstawia rycina 13).
Vita-miner
22%

Biovital
11%
Centrum silver
13%

Rutinoscorbin
Belissa
Belissa
13%

Vita-miner
Rutinoscorbin
34%

Vitaral
7%

Biovital
Centrum silver
Vitaral

Rycina 13. Rodzaje zażywanych witamin i suplementów diety
Analizując wpływ witamin na stan zdrowia 43 badanych (86%)
twierdzi, że mają pozytywny wpływ, zaś 7 (14%) osób stoi na stanowisku, że
witaminy nie wpływają na stan zdrowia ( wyniki na rycinie 14).
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Rycina 14. Ocena wpływu witamin na stan zdrowia wg opinii badanych
Swój stosunek do ilości zażywanych witamin respondenci mogli
określić poprzez wybór odpowiedzi: im więcej tym lepiej, nie więcej niż zaleca
się na ulotce informacyjnej lub sam(a) ustalam sobie dawki. Wśród badanych
76% zażywa witaminy w ilościach nie przekraczających dawki zalecanej na
ulotce informacyjnej, zaś 22% sama ustala sobie dawki (wyniki przedstawia
rycina 15).

182

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

nie więcej niż
zaleca się na
ulotce
informacyjnej
76%

im więcej tym
lepiej
2%

sam ustalam
sobie dawki
22%

Rycina 15. Stosunek badanych co do ilości spożywanych witamin
Badani mogli także wyrazić swoją opinię w kwestii, czy zalecana na
ulotce dawka leku przeciwbólowego daje zamierzony skutek. 29% badanych
oceniło pozytywnie skuteczność pojedynczej dawki leku przeciwbólowego, zaś
21% odpowiedziało, że pojedyncze dawki nie są skuteczne (rycina16).
29 (58%)
30
21 (42%)
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Rycina 16. Ocena skuteczności pojedynczej dawki leku przeciwbólowego
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W ocenie skuteczności przyjmowanych leków p/bólowych dostępnych
bez recepty badani odpowiadali, czy zalecana na ulotce dawka leku
przeciwbólowego daje zamierzony efekt. Zdecydowana większość, bo aż 95%
osób odpowiedziała, że lek daje zamierzony efekt, ale dopiero przy dwukrotnie
zwiększonej dawce. 5% uważa, że dopiero trzykrotnie zwiększona dawka daje
efekty (rycina 17).
trzykrotnie
zwiększona
5%

dwukrotnie
zwiększona
95%

Rycina 17. Dawka leku przeciwbólowego, która przynosi u ankietowanych
zamierzony efekt
Ankietowanych zapytano także, gdzie najczęściej kupują leki i
suplementy diety dostępne bez recepty. wskazując aptekę, sklep, kiosk, stację
benzynową i inne miejsce.
Zdecydowana większość, tj. 75% odpowiedziała, że zaopatruje się w leki bez
recepty w aptekach. Poza aptekami badane osoby kupują leki najczęściej: w
sklepach (18%), w kiosku (6%) i na stacji benzynowej (4%). Opisane wyniki na
rycinie18.
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Rycina 18. Miejsce, w którym badani najczęściej kupują leki przeciwbólowe
bez recepty
Badanie objęło także kwestię rodzaju nabywanych leków poza
wypisanymi przez lekarza. Analiza pozwoliła stwierdzić, że badani zażywają
najczęściej Apap (24%). Na drugim miejscu jest Ibuprom (23%). Pozostałe leki
przeciwbólowe bez recepty to Paracetamol (13%), Etopiryna (13%), Nurofen
(7%), Pyralgina (6%) oraz No-Spa (5 %). Dokładną strukturę wyników w tym
zakresie przedstawia rycina 19.
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Rycina 19. Leki przeciwbólowe dostępne bez recepty zażywane przez badanych
Leki przeciwbólowe (również dostępne bez recepty) mają w zakresie
przyjmowania określone wskazania, dlatego w uzasadnieniu ich zażywania
badani mogli wskazać konkretne stany lub sytuacje, w których je zażywają. 31
osób (62%) zaczyna zażywać leki przeciwbólowe, gdy boli bardzo i nie
przestaje, 17 osób (34%) sięga po nie, gdy tylko zacznie boleć. Natomiast 2
osoby (4%) odpowiedziało, że nie zażywa leków, nawet gdy boli (rycina 20).
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Rycina 20. Sytuacje, w których badani zażywają leki przeciwbólowe
Analiza objęła także powód zażywania leków p/bólowych dostępnych
bez recepty. Najwięcej osób, tj. 49% sięga po leki przeciwbólowe z powodu
migreny i bólu głowy. 19% sięga po farmaceutyki uśmierzające bóle kości i
stawów. Kolejne powody to: ból zęba (14%), i bóle menstruacyjne (11%).
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Rycina 21. Powód, z jakiego ankietowani korzystają z leków przeciwbólowych
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Ważną przesłanką przy zakupie leków bez recepty jest powód wyboru.
34% badanych przy wyborze leków przeciwbólowych bez recepty kieruje się
ceną. Pozostałe powody (po 19%) to: opinie lekarzy, składniki leku i reklama,
zaś 9% bierze pod uwagę opinie znajomych (rycina 22).
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cena
34%
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Rycina 22. Powody, którym kierują się badani przy zakupie leków
Przy zakupie witamin badani kierują się przede wszystkim ceną (29%),
na drugim miejscu znajdują się składniki preparatu (26%). Kolejny argument
stanowią opinie lekarzy (25%) oraz (po 10%) opinie znajomych i reklama
(rycina 23).
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Rycina 23. Powody, jakim kierują się ankietowani przy zakupie witamin
W badaniu zapytano także o wpływ atrakcyjności opakowania leku na
jego wybór.
Analiza wyników wykazała, że 35 badanych (70%) uznało, iż opakowanie nie
ma wpływu na zakup farmaceutyku bez recepty, zaś 15 (30%), że wywiera
wpływ na wybór (rycina24).
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Rycina 24. Wpływ atrakcyjności opakowania na wybór leku
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Na pytanie, czy ankietowani posiadają w domu zapasy leków
przeciwbólowych bez recepty, zdecydowana większość, tj. 38 osób (76%)
odpowiedziała, że tak. 12osób (24%) twierdzi, że nie posiada zapasów leków
(rycina 25).
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Rycina 25. Posiadanie zapasów leków przez badanych
Badając kwestię źródła pozyskiwania informacji o możliwych
działaniach niepożądanych przyjmowanego leku większość respondentów, tj.
62% nie podejmuje konsultacji w tym zakresie. 24% konsultuje się w tej kwestii
z lekarzem pierwszego kontaktu, 12 % z farmaceutą, a kolejne 2% konsultuje
się z lekarzem specjalistą (wyniki na rycinie 26).
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Rycina 26. Konsultowanie się badanych w celu ustalenia potencjalnych działań
niepożądanych leków
Częścią pracy jest także opinia na temat zapoznania się przed zażyciem
leku z ulotką informacyjną dołączoną do preparatu. Analiza wykazała, że 34%
osób przed zażyciem leku czyta załączone do niego ulotki, tylko wtedy, gdy nie
zna leku. 32% badanych przyznało, że czyni to sporadycznie. 20%, że czyni to
zawsze, a 14% przyznało, że nigdy tego nie robi (opisane wyniki na rycinie 27).
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Rycina 27. Czytanie ulotki informacyjnej dołączonej do leku
Przyjmowanie leków powinno odbywać się wg wskazań, a jedną z
możliwych niepożądanych sytuacji może być ich przedawkowanie. 98% osób w
badaniu stwierdziło, że nie zdarzyło się im kiedykolwiek świadomie
przedawkować lek. Tylko 1 osoba (2%) przyznała się do takiej sytuacji (rycina
28).

49 (98%)

NIE

1 (2% )
TAK

0

10

20

30

40

Rycina 28. Przedawkowanie leków przeciwbólowych
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Każdy lek posiada informacje o możliwych skutkach ubocznych
związanych z jego zażywaniem, dlatego w pracy uwzględniono to jako kolejny
przedmiot badania. U 82% badanych nie wystąpiły żadne skutki uboczne w
czasie stosowania leku, u 12% wystąpiła biegunka, a u 6% osób nudności
(rycina 29).

nudności
6%

biegunka
12%

nie
82%

Rycina 29. Wystąpienie reakcji alergicznej lub skutków ubocznych w wyniku
zażycia leku
Przy przyjmowaniu dwóch i więcej leków, może dojść do zjawiska
interakcji powodującego wystąpienie u osoby zażywającej objawów ubocznych
(nie zawsze wskazanych w ulotce). Z powodu faktu szerzącego się zjawiska
wielolekowości, polegającego na przyjmowaniu przez jedna osobę kilku leków
jednocześnie, pacjenci powinni być informowani o możliwych interakcjach w
wyniku przyjmowania duże ilości leków. Wśród badanych 25 osób (50%) nie
było informowanych o ewentualnych interakcjach w stosowaniu leków, 20 osób
(40%) otrzymało taką informację od lekarza, a 5 osób (10%) od farmaceuty
(rycina 30).
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Rycina 30. Źródło informacji o możliwych interakcjach równocześnie
przyjmowanych leków
Kolejnym obszarem, który uwzględniono w badaniu, był zakres wiedzy
na temat hasła - opieka farmaceutyczna, jej rola i funkcja. Zdecydowana
większość badanych, tj. 72% odpowiedziała, że nie zna pojęcia opieka
farmaceutyczna. 14% zna to pojęcie od farmaceuty, po 6% od znajomych,
rodziny i za pośrednictwem mediów oraz 2% od lekarza (rycina 31).
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Rycina 31. Wiedza na temat pojęcia: opieka farmaceutyczna
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Szeroka i łatwa dostępność do leków bez recepty wyzwoliła w
społeczeństwie poczucie możliwości ich bezkrytycznego używania bez
poczucia zagrożenia szkodliwości. 52% respondentów uznaje, że zażywanie
leków bez recepty jest jak najbardziej bezpieczne, 48% z kolei nie ma takiego
poczucia (rycina 32).

NIE
48%

TAK
52%

Rycina 32. Zdanie na temat bezpieczeństwa stosowania leków dostępnych bez
recepty
Opinia na temat bezpieczeństwa stosowania leków dostępnych bez
recepty zamyka materiał zebrany i przeanalizowany dla potrzeb badania,
umożliwiający podsumowanie i wnioskowanie.
Podsumowanie
Według badań zrealizowanych przez CBOS, używane leki bez recepty
to środki przeciwbólowe i przeciwzapalne (po 50%.). Zjawisko przyjmowania
witamin, preparatów witaminowych i suplementów diety jest w badaniu
własnym obecne na podobnym poziomie (56% przyjmuje witaminy, 32% leki
p/bólowe) [3].
Mniej więcej co czwarty Polak (27%) stosował w 2012 roku leki
dostępne bez recepty na przeziębienie, ból gardła i grypę.
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W badaniu własnym leki bez recepty najczęściej przyjmowano z
powodu migreny i bólu głowy (49%), bólów kości i stawów (19%), bólu zęba
(14%) i bólów menstruacyjnych (11%).
39% respondentów przyznało, że w ciągu ostatniego miesiąca
stosowało w formie OTC: witaminy, minerały i leki podnoszące odporność. Co
piąty deklarował przyjmowanie leków łagodzących dolegliwości układu
pokarmowego, a środki wspomagające pamięć i koncentracje stosowało 8%
ankietowanych, zaś łagodzące objawy alergii 7% [3].
Badania CBOS potwierdziły także, że im jesteśmy młodsi, tym częściej
leczymy się sami lekami bez recepty. Taką tendencję stwierdzono także w
badaniu własnym, w którym najczęściej leki bez recepty zażywają osoby w
wieku 26-35 lat. Bez znaczenia jest tutaj miejsce zamieszkania (po 50% miasto
i wieś), podobnie jak wykształcenie (po około 30%).
Z kolei dane zebrane wśród warszawskich uczniów wskazują, że
nastolatki najczęściej używają leków przeciwbólowych, które są dostępne w
sklepach, kioskach i aptekach.
Taka tendencja potwierdza się także w badanej populacji, gdzie badani byli
nieco starsi (apteka -75%, w sklepach - 18%, w kiosku - 6%, 4% - na stacji
benzynowej) [3].
Stosowanie leków uspokajających, nasennych oraz przeciwdziałających
przygnębieniu i złemu nastrojowi (również dostępnych bez recepty) nie jest tak
powszechne, ale jest to zjawisko, którego nie można lekceważyć. Młodzi ludzie
sięgają po nie, ponieważ nie radzą sobie z licznymi trudnościami i problemami
wieku dorastania [4].
W badaniu własnym nie było informacji o tej grupie leków, ale badania
dotyczące grup wieku byłyby pogłębieniem tematu.
Badani uczniowie w większości stosowali leki wtedy, gdy rzeczywiście
coś im dolegało. Zdarzało się jednak, że młodzi ludzie nadużywali leki
przeciwbólowe i wykrztuśne z innych powodów – do odurzania oraz w celu
odchudzania się. Motywem nadużywania leków bywała także chęć
naśladowania rówieśników. Stwierdzono ponadto bardzo niepokojące zjawisko
odurzania się przez nastolatków lekami popijanymi alkoholem.
Młodzież otrzymywała leki, które można kupić bez zalecenia lekarza,
najczęściej od rodziców, ale sięgała również po nie samodzielnie – korzystając
głównie z zasobów domowej apteczki [4].
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Sygnałem ostrzegawczym w badaniu własnym powinien być fakt, aż
76% badanych deklaruje posiadanie zapasu leków bez recepty w domowej
apteczce,
skąd
wynika
dodatkowe
zagrożenie
możliwości
ich
niekontrolowanego przyjmowania przez współdomowników (w tym także
dzieci i młodzież).
W trakcie wywiadów z nastolatkami w badaniu Pisarskiej pojawiła się
opinia, że paracetamol to lek bezpieczny i „lekki”, natomiast wyniki badań
wskazują, że ten farmaceutyk bywa przyczyną poważnych zatruć. Niektórzy
badacze twierdzą nawet, że nie powinien być dostępny bez zalecenia lekarza
[5].
Odnosząc się do wyników badan własnych należy także dokonać
podsumowania, z którego wynika, że leków (zwłaszcza p/bólowych)
uważanych za ,,pozornie” bezpieczne jest zdecydowanie więcej (poza
Paracetamolem), gdyż 24% zażywa Apap, 23% Ibuprom, po 13% Paracetamol i
Etopirynę, 7% Nurofen, 6% Pyralginę, a 5 % No-Spę. Wskazuje to na potrzebe
edukacji w zakresie tego obszaru zwłaszcza, że zdecydowana większość
badanych (w badaniu własnym -72%) nie słyszało o opiece farmaceutycznej.
Młodzi uczestnicy badania uznali, że edukacja dotycząca leków byłaby
w ich szkołach przydatna. Oznacza to, że tematyka dotycząca leków powinna
być przedmiotem działań edukacyjnych i profilaktycznych. Z relacji
nastolatków wynika, że po leki przeciwbólowe młodzież zaczyna sięgać między
11-13 rokiem życia, natomiast po leki służące radzeniu sobie z problemami
natury psychicznej między 14-16 rokiem życia. Z tego względu działania
profilaktyczne dotyczące leków warto rozpoczynać już w starszych klasach
szkoły podstawowej. Elementem takich działań powinno być przekazanie
wiedzy na temat tego, jakich leków można używać samodzielnie, w jakich
dawkach i jak często oraz kto może zalecać ich przyjmowanie [4].
Przede wszystkim jednak należy uczyć młodych ludzi, jakimi metodami
można radzić sobie z rozmaitymi dolegliwościami – zarówno somatycznymi,
jak i psychicznymi – bez sięgania po leki, czy inne substancje psychoaktywne
oraz wspierać ich w pokonywaniu trudności życiowych i problemów okresu
dorastania.
Odnosząc się do opisanych wcześniej wyników w zakresie poziomu opieki
farmaceutycznej, na każdym poziomie kształcenia oraz promocji i profilaktyki
zdrowotnej byłaby przydatna edukacja farmakologiczna.
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Zbadanie problemu w lokalnej społeczności pozwoliło na ocenę sytuacji i
możliwość planowania działań edukacyjnych. Warto także pogłębić badania na
ten temat w innych grupach i na większej populacji.
Analiza zgromadzonych wyników badań pozwoliła na sformułowanie
wniosków.
Wnioski
1. Osoby zażywające leki przeciwbólowe i witaminy dostępne bez recepty to
głównie ludzie młodzi w wieku 26-35 lat, ze średnim statusem materialnym
i dobrym stanem zdrowia.
2. Najczęstszymi przyczynami zażywania farmaceutyków bez recepty są bóle
głowy (również migreny), a także choroby układu krążenia stanowiące w
przypadku braku kontroli poważny problem zdrowotny.
3. W grupie leków dostępnych bez recepty zażywanych w badanej populacji
dominują zdecydowanie leki przeciwbólowe, ale ogromnym zagrożeniem
jest fakt, że zamierzony efekt u badanych wywołuje dopiero dwukrotnie
zwiększona dawka.
4. Dostępność środków przeciwbólowych bez recepty buduje powszechne
przeświadczenie o bezpieczeństwie ich stosowania, a wiele osób nie zdaje
sobie sprawy, że niekontrolowane zażywanie medykamentów może
prowadzić do zatrucia, uzależnienia, a nawet śmierci. Wiele osób
przekracza dozwolone dawki nie wiedząc o tym, że na rynku dostępnych
jest nawet kilka różnie nazywających się preparatów zawierających tę samą
substancję czynną.
5. Ryzyko powikłań i niebezpieczeństwo zwiększa fakt, że przeważająca część
badanych przed zażyciem leku nie konsultuje się z lekarzem lub
farmaceutą, w celu ustalenia możliwych działań niepożądanych
przyjmowanego preparatu oraz interakcjach równocześnie przyjmowanych
farmaceutyków.
6. Przy wyborze leków przeciwbólowych i witamin bez recepty zdecydowana
większość osób kieruje się ceną, co sprawia, że wybierają leki i witaminy,
które nie zawsze są dobrze tolerowane.
7. Aktualna sytuacja w zakresie przyjmowania leków dostępnych bez recepty
opiera się na haśle: Bez recepty = bez kontroli.
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8. Poziom zażywania leków dostępnych bez recepty, motywacja nabywania i
przyjmowania oraz poziom wiedzy badanych jest problemem w badanej
populacji lokalnej o podobnym zasięgu jak w populacji globalnej kraju.
9. W celu uniknięcia skutków niepożądanych i powikłań przyjmowania leków
dostępnych bez recepty, należy przekazywać osobom przyjmującym leki
(jakiekolwiek) kilka wskazówek bezpiecznego przyjmowania leków
(przestrzegaj dawki zalecanej przez lekarza lub producenta leku, zwracaj
uwagę na skład przyjmowanego leku, sprawdź, czy lek przeciwbólowy nie
wywołuje interakcji w połączeniu z innymi przyjmowanymi lekami, mów
lekarzowi o wszystkich lekach, które przyjmujesz, nie lecz się sam, a jeśli
ból nie ustępuje, skonsultuj dolegliwości z lekarzem).
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