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Udział pielęgniarki w diagnozowaniu chorych z problemami 

pulmonologicznymi metodą bronchoskopii 

Streszczenie 

Wstęp. Długotrwały trend spadkowy umieralności z powodu chorób układu 

oddechowego zakończył się w 1994 roku. Po kilku latach współczynnik zgonów 

ponownie wzrósł, a ponadto zachorowalność na raka oskrzela i płuca (wśród mężczyzn) 

w Polsce należy do jednej z najwyższych w krajach UE. W takich okolicznościach 

współczesna opieka pulmonologiczna staje się zadaniem zespołowym, w którym 

wiodącą rolę odgrywa lekarz, jednak na personel pielęgniarski nakładane są z tytułu 

diagnozowania oraz rozpoznania chorób układu oddechowego coraz to nowe zadania, w 

tym czynnego udziału samego chorego, lekarza i pielęgniarki. Najczęściej 

diagnozowanie odbywa się z wykorzystaniem bronchoskopii. Działania podejmowane 

przez personel medyczny wobec chorego diagnozowanego metodą bronchoskopii 

pozwalają na wczesne zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie 

wczesnego leczenia.  

Cel pracy. Celem głównym pracy jest określenie częstości diagnozowania metodą 

bronchoskopii w populacji pacjentów z problemami pulmonologicznymi, a celem 

praktycznym udoskonalenie algorytmu opieki nad pacjentem poddawanym 

bronchoskopii oraz pozyskanie wiedzy, która pozwoli na określenie kierunków rozwoju 

prewencji chorób układu oddechowego podnoszącej efektywność zapobiegania przez 

celowe działanie (ze wskazaniem na potrzebę i zakres edukacji w lokalnej 

społeczności). 

Materiał i metoda. W pracy wykorzystano dokumentację medyczną pacjentów 

hospitalizowanych w ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim, w oddziale pulmonologii, w 

2011 roku, u których w toku pobytu wykonano bronchoskopię. Do gromadzenia danych 

wykorzystano księgi statystyczne oddziału, tzw. ruch chorych, wykaz wykonywanych 

bronchoskopii oraz karty statystyczne. 

Wyniki. W ciągu trzech kolejnych lat od 2009 do 2011 roku liczba leczonych w 

oddziale pulmonologii jest zbliżona, natomiast systematycznie zwiększa się liczba i 
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udział procentowy wykonywanych u hospitalizowanych chorób bronchoskopii. Wśród 

badanych dominowali mężczyźni (69%), najwięcej było osób w wieku powyżej 61 lat 

(56%), zamieszkujących w mieście (52%). U 41% wykonano bronchoskopię z 

pobraniem materiału do badań histopatologicznych, najczęstszą przyczyną 

diagnozowania metodą bronchoskopii było (24%) podejrzenie nowotworu płuca, u 20% 

populacji bronchoskopia była wykonana już kolejny raz. Najrzadziej diagnozowano 

metodą bronchoskopii w maju (5,8%), a najczęściej (11,6%) w marcu. Bronchoskopia 

jest częstą metodą badania i ze względu na fakt uznania ją za podstawę postępowania 

diagnostycznego w chorobach układu oddechowego jej wykonywanie będzie coraz 

powszechniejsze i będzie wymagało większego zaangażowania i udziału personelu.  

Wnioski. Bronchoskopia jest metodą diagnostyczną wykonywaną u ponad połowy 

badanych chorych hospitalizowanych w oddziale pulmonologii, dwukrotnie częściej u 

mężczyzn, niż u kobiet. Wśród diagnozowanych dominowały osoby po 50 roku życia. 

Miejsce zamieszkania nie odgrywało roli w badanej populacji osób, u których 

wykonano bronchoskopię. Najczęstszym powodem wykonania bronchoskopii był 

nowotwór płuc oraz gruźlica. Widoczna jest sezonowość w wykonywaniu endoskopii 

układu oddechowego, która jest największa w marcu, a najmniejsza w maju i sierpniu. 

Pielęgniarka pełni istotną rolę w diagnozowaniu przy użyciu bronchofiberoskopii, 

ponieważ uczestniczy w przygotowaniu pacjenta do badania, asystuje w toku jego 

trwania, opiekuje się pacjentem po badaniu oraz uczestniczy w jego edukacji. Wyniki 

badań własnych w zakresie częstości wykonywanych bronchoskopii, przyczyn 

diagnozowania tą metodą, wieku i płci badanych oraz procedur realizowanych w toku 

badania pokrywają się z danymi opisującymi inne populacje.  

Słowa kluczowe: nowotwory układu oddechowego, bronchoskopia, diagnozowanie  

 

The participation of a nurse in the diagnosis of patients with pulmonological 

problems by means of bronchoscopy  

Summary: 

Introduction: A long lasting downward trend in mortality of pulmonary diseases ended 

in 1994. After a few years the rate of deaths has grown again, moreover the bronchus 

and lung cancer incidence (among men) in Poland is one of the highest in EU countries. 

In such circumstances, the contemporary pulmonological help is becoming a team aim, 

in which the leading role is played by a doctor, still the nurses are receiving newer and 

newer tasks concerning the diagnosis and illness recognition procedures. Most often the 

diagnosis takes place by means of bronchoscopy. The actions undertaken by the medical 

personnel towards the patient diagnosed by means of brochoscopy allow to diagnose 

possible abnormalities and undertake early treatment.  

Aim: The main aim of the work is to define the frequency of diagnosis by means of 

bronchoscopy among the patients with respiratory problems, and the practical aim is to 

improve the algorithm of care provided to patients undergoing brochoscopy as well as 

gaining knowledge which will allow to define the ways of development of pulmonary 

diseases prevention increasing the effectiveness of prevention by intentional actions 

(including the need and scope of education among the local population).  

Material and method: The medical documentation of patients hospitalized in Hospital 

in Ostrowiec Świętokrzyski, from the pulmonology ward in 2011 who underwent the 

bronchoscopy was used in the work. To gather the data, the statistical books of the ward 
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(so called patients’ movement) were used, the list of bronchoscopies done and the 

statistical cards.  

Results: During the three consecutive years from 2009 till 2011, the number of cured at 

the pulmonological ward is similar, whereas the number and percentage of undergone 

bronchoscopies among patients is constantly increasing. Men dominated among the 

researched (69%), the biggest number of people were those over the age of 65 (56%), 

living in the city (52%). 41% of people underwent brochoscopy together with collecting 

the material for histopathological examination, the most often reason for diagnosis 

based on bronchoscopy was suspected lung cancer (24%), bronchoscopy was done 

another time in 20% of patients. The least often brochoscopy was used in diagnosis in 

May (5,8%) and the most often in March (11,6%). Bronchoscopy is a common method 

of examination due to the fact that it is recognized as the basic diagnostic procedure for 

respiratory diseases. Its usage is going to increase and will require a bigger involvement 

of the personnel.  

Conclusions: Bronchoscopy is a diagnostic method done in over half of the researched 

patients hospitalized at the pulmonological ward, twice as often among men than among 

women. People over the age of 50 dominated among the diagnosed patients. The place 

of living did not have any influence in the researched population. The most common 

reason for doing the bronchoscopy was the lung cancer or TB. Quite visible is the 

seasonal character of the examinations concerning the respiratory system, with the 

biggest number of examinations in March and the lowest in May and August. The nurse 

plays a crucial role during the diagnosis by means of bronchoscopy due to the fact that 

they take part in the whole preparation of the patient, assist during the procedure, take 

care of the patients after the examination and educate them. The results of the research 

in the field of the frequency of conducted bronchoscopies, the reasons of diagnosis by 

means of this method, the age and sex of the researched are the same as the data from 

other populations.  

Key-words: respiratory system cancers, bronchoscopy, diagnosis 

 

Wstęp  

Nowotwory chorób układu oddechowego są główną, obok chorób 

układu krążenia przyczyną zachorowań i zgonów w krajach wysoko 

uprzemysłowionych i w Polsce. Rak płuca jest najczęściej występującym 

nowotworem złośliwym u mężczyzn i u kobiet, a największą zachorowalność 

obserwuje się między 55, a 70 rokiem życia. 

 Długotrwały trend spadkowy umieralności z powodu chorób układu 

oddechowego zakończył się w 1994 roku i następnie, po paru latach wzrostu i 

niewielkiego spadku, współczynnik zgonów ponownie wzrósł, a ponadto 

zachorowalność na raka oskrzela i płuca (wśród mężczyzn)  w Polsce należy do 

jednej z najwyższych w krajach UE [1]. 
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 Na podstawie oceny sytuacji można więc przypuszczać, że tworzy się 

nowy trend stanowiący nowy problem zdrowia publicznego, stąd zagadnienie 

diagnozowania i wczesnego wykrywania chorób układu oddechowego oraz 

udziału w nim pielęgniarki stało się przedmiotem badania.   

 Choroby układu oddechowego w stopniu zaawansowanym wiążą się z 

nasileniem objawów, a leczenie powoduje liczne skutki uboczne. Pacjent już w 

momencie podejrzenia nowotworu potrzebuje pomocy i wsparcia psychicznego.  

 Pielęgniarka ściśle współpracując z zespołem interdyscyplinarnym 

uczestniczy w procesie diagnostycznym i terapeutycznym. Zaistnienie choroby 

może wyzwolić u pacjenta i jego rodziny różne uczucia, dlatego rola 

wspierająca pielęgniarki polega na tłumaczeniu terminologii medycznej, 

wspieraniu duchowym, łagodzeniu zagubienia i poczucia osamotnienia. Ważne 

jest także, aby pielęgniarka starała się zmniejszyć nadmierne emocje i wpływać 

na poprawę nastroju. 

Współczesna opieka pulmonologiczna staje się zadaniem zespołowym, 

w którym zasadniczo wiodącą rolę odgrywa lekarz, jednak, z tytułu 

diagnozowania oraz rozpoznania, na personel pielęgniarski nakładane są coraz 

to nowe zadania.   

Obok zwyczajowej pielęgnacji i opieki, pielęgniarki współdziałają w 

wybranych zakresach rehabilitacji i edukacji. Ponadto podejmują one role 

organizacyjne oraz koordynujące.  

Diagnozowanie chorych z problemami pulmonologicznymi wymaga 

często skorzystania z bronchoskopii. Związany z tym jest czynny udział samego 

chorego, lekarza i pielęgniarki, gdyż diagnozowanie tą metodą jest złożonym 

procesem, który obejmuje przygotowanie do badania, udział podczas jego 

trwania oraz okres po badaniu. 

Działania podejmowane przez personel medyczny wobec chorego 

diagnozowanego metodą bronchoskopii pozwalają na wczesne zdiagnozowanie 

ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie wczesnego leczenia. Mają one na 

celu obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu 

oddechowego.  

Ważnym elementem działań jest przekonanie chorego o konieczności 

wykonania bronchoskopii i jego wsparcie psychiczne przed badaniem i w 

trakcie jego trwania [2,3,4]. 
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Cel pracy  

Celem głównym pracy jest określenie częstości diagnozowania metodą 

bronchoskopii w populacji pacjentów z problemami pulmonologicznymi.  

 Celem praktycznym pracy jest udoskonalenie algorytmu opieki nad 

pacjentem poddawanym bronchoskopii oraz pozyskanie wiedzy, która pozwoli 

na określenie kierunków rozwoju prewencji chorób układu oddechowego 

podnoszącej efektywność zapobiegania przez celowe działanie (ze wskazaniem 

na potrzebę i zakres edukacji w lokalnej społeczności). 

Materiał i metoda  

W pracy wykorzystano dokumentację medyczną pacjentów 

hospitalizowanych w ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim, w oddziale 

pulmonologii, w 2011 roku, u których w toku pobytu wykonano bronchoskopię. 

Do gromadzenia danych wykorzystano księgi statystyczne oddziału, tzw. ruch 

chorych, wykaz wykonywanych bronchoskopii oraz karty statystyczne. 

 Przy gromadzeniu danych posłużono się arkuszem do zbierania danych 

własnej konstrukcji, na który nanoszono dane z dokumentacji medycznej i 

wykorzystano, jako zbiór informacji poddanych obliczeniom. Wykorzystano 

również symbole wykonywanych procedur oraz kodów chorób wg ICD 10. 

 W toku badań korzystano z dokumentacji za zgodą dyrekcji ZOZ, z 

zachowaniem zasad zapewniających pełną ochronę danych osobowych.  

Wyniki  

 Praca opiera się na ocenie sytuacji w zakresie liczby chorych z 

problemami pulmonologicznymi diagnozowanych metodą bronchoskopii.  

 W ciągu trzech lat 2009-2011 liczba leczonych w oddziale 

pulmonologii jest zbliżona, natomiast systematycznie zwiększa się liczba i 

udział procentowy wykonywanych u hospitalizowanych chorób bronchoskopii 

(strukturę zachodzących zmian zawiera tabela 1).  

Tabela 1. Liczba osób leczonych w oddziale pulmonologii i wykonanych obserwacji 

w okresie 2009- 2011 roku 

Okres 

obserwacji  

Liczba osób leczonych w 

oddziale pulmonologii 

Ilość 

wykonanych 

bronchoskopii 

Udział %  
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2009  658 312 47,41% 

2010 628 341 54,00% 

2011 649 378 58,00% 

Ogółem  1935 1031 53,28% 

 

Systematycznie wzrasta liczba wykonywanych badań przy minimalnie 

mniejszej liczbie hospitalizowanych. Wyniki porównania graficznie 

przedstawia rycina 1. 

 

Rycina 1. Liczba bronchoskopii wykonanych w okresie 2009-2011 r. 

Osoby leczone w oddziale pulmonologii, u których wykonano 

bronchofiberoskopię zbadano pod kątem podstawowych cech demograficznych. 

Wśród badanych dominowali mężczyźni, którzy stanowili 69%, kobiety 

zaś 31% (strukturę płci przedstawia rycina 2).  

2009 rok  
312 

2010 rok 
341 

2011 rok 
378 
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Rycina 2. Struktura płci badanych 

Analiza wieku badanych w dziesięcioletnich przedziałach wieku (rycina 

3) pozwoliła stwierdzić, że wśród nich najwięcej było osób w wieku powyżej 

61 lat, które stanowiły 56% badanych. Udział kolejnych grup wieku to (wg 

liczebności) badani w wieku 51-60 lat (32%), 41-50 lat (8%) i (po 2%) w wieku 

31-40 lat i poniżej 30 roku życia. Osoby powyżej 51 roku życia stanowiły 88% 

badanych.  

 

Rycina 3. Struktura wieku 

kobiety  
 119= 31% 

mężczyźni 
 259= 69% 

do 30 lat 
 6= 2% 

31-40 lat 
 7= 2% 

41-50 lat 
 30= 8% 

51-60 lat 
 120= 32% 

> 61 lat 
 215= 56% 
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Charakterystyka badanej populacji pod kątem miejsca zamieszkania 

wykazała, że osoby poddane bronchoskopii zamieszkujące w mieście stanowiły 

52% badanych, zaś na wsi 48%, a różnica pomiędzy miejscem zamieszkania 

badanych w mieście i na wsi była niewielka.  

 

Rycina 4. Struktura miejsca zamieszkania badanych 

Wśród badanych największą grupę stanowiły osoby przyjęte 

bezpośrednio do oddziału, które stanowiły 93,39% badanych. 6,61% to osoby, 

które trafiły do pracowni bronchofiberoskopii z innych oddziałów. 

W toku wykonywania bronchoskopii, chorzy mieli realizowaną 

procedurę diagnostyczną oglądania drzewa oskrzelowego i pobrania wycinka 

tkanki do badania (33.24) lub tylko oglądania, bez pobierania materiałów do 

badań (33.22). Wyniki obserwacji w tym zakresie przedstawia tabela 2.  

Tabela 2. Rodzaj procedury realizowanej w toku bronchoskopii  

Liczba 

osób 

badanych  

Rodzaj wykonanej procedury: bronchoskopia Ogółem  

z pobraniem wycinków 

do badań  

bez pobrania wycinków do 

badań 

154 224 378 

Udział % 40,74% 59,26% 100% 

 

Z grupy badanych, w toku diagnostyki chorób układu oddechowego, 

bronchoskopię z pobraniem materiału do badań histopatologicznych wykonano 

miasto 
 197= 
52% 

wieś  
 181= 
48% 
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u 40,74% osób. Zdecydowanie częściej jednak, bo u 59,26% osób badanie 

zrealizowano bez pobierania dodatkowych materiałów. Decyzja o wyborze 

rodzaju procedury zapadała w toku badania, na podstawie wyniku obrazu 

uzyskanego w toku bezpośredniego oglądania tkanek.  

Najczęstszą przyczyną diagnozowania metodą bronchoskopii był u 

23,55%, (89 osób) nowotwór płuc o nieznanym charakterze. W grupie 

kolejnych 20,37% badanych (77 osób), przyczynę diagnozowania stanowił 

nowotwór złośliwy płuca potwierdzony histopatologicznie. 11,66% badanych 

było diagnozowanych przy wykorzystaniu bronchoskopii z powodu gruźlicy 

układu oddechowego potwierdzonej badaniem histopatologicznym lub 

bakteriologicznym (A15) i gruźlicy układu oddechowego nie potwierdzonej 

(A16).  

7,67% badanych (29 chorych) było poddanych badaniu z powodu 

częstych krwawień z nosa (Epistaxis), a dalsze 5,82% (22 osoby) z powodu 

nieprawidłowego wyniku badań obrazowych płuc (R 91).  

Zebrany materiał i wyniki pozwoliły wykazać, że liczba powodów 

diagnozowania metodą bronchoskopii przekracza liczbę badanych (100%), co 

oznacza, że były osoby, u których powodem wykonania bronchoskopii były 

więcej niż jedna choroba.  

Szczegółową strukturę przyczyn diagnozowania uwzględniającą kody i 

rodzaje chorób wg ICD 10 zawiera tabela 3. 

Tabela 3. Struktura przyczyn diagnozowania chorób układu oddechowego metodą  

bronchoskopii 

Rodzaj choroby Liczba 

badanych  

Udział % 

Gruźlica układu oddechowego potwierdzona 

badaniem histopatologicznym lub bakteriologicznym 

(A15) i gruźlica układu oddechowego nie 

potwierdzona (A16) 

44 11,64% 

Nowotwór złośliwy tchawicy (C 33) 2 0,53% 

Nowotwór złośliwy płuca potwierdzony 

histopatologicznie (C 34) 

77 20,37% 
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Wtórny nowotwór złośliwy płuc (C 78) 1 0,27% 

Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze 

(D38) 

89 23,55% 

Sarkoidoza  (D 86) 3 0,79% 

Nieokreślona sarkoidoza  (D 88) 1 0,275 

Zapalenie płuc wywołane pałeczką grypy (J14) 3 0,79% 

Zapalenie płuc wywołane pałeczką zapalenia płuc- 

Klebsiella pneumoniae (J 15)  

11 2,91% 

Nieokreślone zapalenie płuc (J 18) 4 1,06% 

Ostre zapalenie oskrzeli wywołane Mycoplasma 

pneumoniae (J 26) 

4 1,06% 

Zapalenie oskrzeli nieokreślone jako ostre albo 

przewlekłe (J 40) 

1 0,27% 

Przewlekła zaporowa chorób płuc z ostrym 

zakażeniem dolnych dróg oddechowych (J 44) 

19 5,03% 

Dychawica oskrzelowa (J 45) 12 3,18% 

Rozstrzenie oskrzeli (J 47) 15 3,97% 

Płuco rolnika (J 67) 1 0,27% 

Ostre objawy płucne wywołane napromieniowaniem 

(J 70) 

2 0,53% 

Zespół ciężkiej niewydolności oddechowej u 

dorosłych (J 80) 

4 1,06% 

Obrzęk płuc (J 81) 1 0,27% 

Choroby pęcherzyków płucnych i tkanek około 

pęcherzykowych  

(J 84) 

7 1,85% 

Zgorzel lub martwica płuca (J 85) 6 1,59% 

Ropniak opłucnej z przetoką (J 86) 2 0,53% 
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Wysięk opłucnej niesklasyfikowany, gdzie indziej (J 

90) 

7 1,85% 

Wysięk opłucnowy (J 94) 2 0,53% 

Ostra niewydolność oddechowa  (J 96) 3 0,79% 

Epistaxis (R 04) 29 7,67% 

Krwotok z dróg oddechowych (R05) 1 0,27% 

Asfiksja (zamartwica) (R 09) 10 2,65% 

Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych płuc (R 

91) 

22 5,82% 

Zawroty głowy i odurzenie (R 42) 1 0,27% 

 

Najbardziej oczekiwanym efektem istniejącego stanu chorobowego jest 

całkowite wyzdrowienie. Jednak nie zawsze j możliwe est uzyskanie takiego 

efektu terapeutycznego i zdarza się, że choroba kończy się 

niepełnosprawnością, a nawet zgonem.  

U części chorych, u których wykonano bronchofiberoskopię, 

hospitalizacja zakończyła się zgonem (wyniki obserwacji w tym zakresie 

zawiera tabela 4). 

 

Tabela 4. Obecność zgonów w populacji chorych, u których wykonano 

bronchofiberoskopię 

Liczba badanych, u których 

wykonano bronchofiberoskopię 

Liczba badanych, u 

których doszło do 

zgonu  

Udział % 

378 11 2,91% 

 

Populacja osób, u których doszło do zgonu stanowiła 2,91% badanych. 

U 20,37% bronchoskopia była wykonana już kolejny raz.  
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Następny obszar uwzględniony w badaniu to sezonowość (wyniki w 

tabeli 5).  

Tabela 5. Sezonowość miesięczna wykonywania bronchoskopii  

Miesiąc 2011 roku  Liczba wykonanych badań  Udział procentowy  

Styczeń  30 7,94% 

Luty  34 8,99% 

Marzec  44 11,64% 

Kwiecień  32 8,47% 

Maj  22 5,82% 

Czerwiec  32 8,47% 

Lipiec  29 7,67% 

Sierpień  24 6,35% 

Wrzesień  31 8,20% 

Październik  33 8,73% 

Listopad  32 8,47% 

Grudzień  35 9,26% 

Razem  378 100,00% 

 

Minimum badań, jakie wykonano w miesiącu to 22, tj. 5,82% 

(wykonane w maju), zaś maksimum to 44, tj. 11,64% (wykonane w marcu). Był 

to jedyny miesiąc, gdy liczba wykonanych bronchoskopii przekroczyła 40. Z 

kolei najmniej badań wykonano w maju i lipcu. W pozostałych miesiącach 

wykonywano od 30 do 35 badań. Wynik sezonowości przedstawiono w formie 

graficznej na rycinie 5. 
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Rycina 5. Sezonowość wykonywanych bronchofiberoskopii 

Podsumowanie  

Pomimo postępu, jaki dokonał się i trwa w diagnostyce 

pulmonologicznej, choroby układu oddechowego są nadal poważnym 

problemem. Diagnostyka tych chorób nastręcza wiele trudności związanych z 

ustaleniem ostatecznego rozpoznania oraz stopnia zaawansowania choroby [5].  

Wg zaleceń diagnostykę chorób układu oddechowego rozpoczyna się 

od metod najmniej inwazyjnych, najmniej obciążających i takich, które są 

możliwe do wykonania w każdym oddziale chorób płuc. Standardowy algorytm 

postępowania diagnostycznego u chorych z chorobami układu oddechowego 

przewiduje wykonanie bronchoskopii, która spełnia wszystkie te warunki [6], i 

jest badaniem mało obciążającym, mało inwazyjnym oraz możliwym do 

wykonania w każdym oddziale pulmonologii. 
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Zrealizowane badania własne wykazały, że zalecany standard 

diagnostyczny w oddziale pulmonologii ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim jest 

w pełni realizowany, gdyż podstawą diagnostyki jest tutaj bronchoskopia 

wykonywana u około połowy hospitalizowanych pacjentów, z wyraźną 

tendencją wzrostową (w 2009 roku było to 47,41%, w 2010 roku  54%, a w 

2011 roku 58% badanych).  

W przypadku podejrzenia raka płuc, wykonanie bronchoskopii powinno 

być związane z pobraniem materiału do badania histopatologicznego. To 

zalecenie także jest realizowane w praktyce, gdyż wyniki pracy pozwoliły 

ustalić, że 40,74% wykonanych badań zrealizowano z pobraniem wycinka do 

badania. W grupie badanych było 23,55% chorych z nowotworem o niepewnym 

lub nieznanym charakterze.  

Wg danych dostępnych w literaturze przedmiotu, materiał uzyskany 

poprzez wziernikowanie układu oddechowego jest wartościowym aspiratem 

pozyskanym dzięki wykorzystaniu najczęstszej metody diagnostycznej chorób 

układu oddechowego, jaką jest bronchoskopia [7,8,9]. 

Bronchoskopie wykonywane w diagnostyce realizowanej w oddziale 

pulmonologii w Ostrowcu Świętokrzyskim były wykonane z pobraniem 

materiału do badań, wg rozpoznania wstępnego, czyli do badania 

cytologicznego, histopatologicznego lub w kierunku prątków gruźlicy. Na tej 

podstawie można uznać, że w tym zakresie prowadzona diagnostyka także 

spełnia swoje zadanie i jest zgodna z zaleceniami.  

Dodatkowo wprowadzenie bronchofiberoskopu do codziennej praktyki 

pneumonologicznej, pozwoliło, oprócz wizualizacji drzewa oskrzelowego, na 

pozyskiwanie materiału z dolnych dróg oddechowych z wykorzystaniem 

różnych metod i technik [10], o które obecnie  jest wzbogacona diagnostyka w 

oddziale.  

Proces zapalny jest podstawowym zjawiskiem patogenetycznym chorób 

płuc. W części przypadków rozpoznanie choroby opiera się na podstawie 

danych uzyskanych z wywiadu lekarskiego, badań serologicznych, 

immunologicznych i materiału pochodzącego z dolnych dróg oddechowych [11, 

12]. 

W badaniu własnym zmiany zapalne w układzie oddechowym były 

jednym  z powodów wziernikowania. U 23,3 % powodem badania były zmiany 
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o charakterze zapalenia płuc wywołanego pałeczką grypy, zapalenia płuc, 

nieokreślone zapalenie płuc, ostre zapalenie oskrzeli wywołane Mycoplasma 

pneumoniae oraz nieokreślone jako ostre albo przewlekłe. Zalecenia dostępne w 

literaturze znajdują więc odzwierciedlenie w działaniach lokalnych oddziałów 

pulmonologicznych.  

 Bronchoskopia jest wykonywana w sytuacjach zasadnych i zgodnych z 

zaleceniami. Pacjenci mieli wykonane badanie w sposób standardowy zgodny z 

wytycznymi [12], a badanie było potraktowane jako priorytetowe obok 

diagnostyki obrazowej [13]. 

 Ze względu na ilość wykonywanych badań tego typu (w badaniu 

własnym bronchoskopię wykonano w ciągu ostatnich trzech u 53,28% 

leczonych w oddziale) można stwierdzić, że jest ona badaniem powszechnym w 

diagnostyce układu oddechowego. Jest to zgodne z danymi podawanymi w 

literaturze [10]. 

 Badanie bronchoskopowe w świetle zastosowania wielu nowych 

sposobów oceny, które można wykonać po wprowadzeniu bronchoskopu, 

stanowi podstawę dokładnej diagnostyki. Obecnie innowacyjne metody 

diagnostyczne stają się możliwe dzięki metodzie wziernikowania układu 

oddechowego nową drogą diagnostyki i terapii zalecanej i uznanej przez wielu 

badaczy i specjalistów pulmonologii [13-20] za wartościowe i skuteczne. 

Wykonywanie na szeroką skalę bronchoskopii wśród badanej populacji stanowi 

więc podstawę do rozszerzania diagnostyki o nowe techniki i metody w 

najbliższej przyszłości.  

 Odnosząc się do badanej populacji własnej, w której dominowali 

mężczyźni oraz osoby w wieku powyżej 51 roku życia, można stwierdzić, że 

uzyskane wyniki własne charakteryzujące populację nie odbiegają od danych 

epidemiologicznych innych badań.  

 Informacje dostępne w literaturze wskazują bowiem na dominację 

mężczyzn wśród chorych na nowotwory układu oddechowego, [21,22] a dane 

określające wiek chorych z chorobami układu oddechowego podają, że 

największa zachorowalność na choroby wymagające diagnostyki przy użyciu 

bronchoskopii przypada pomiędzy 55. a 70. rokiem życia [23]. 
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 Próby ustalenia rozpoznania w przypadku pacjentów z chorobami 

układu oddechowego wymagają postępowania interdyscyplinarnego i 

współpracy [5]. 

 Udział pielęgniarki w działaniach wobec pacjenta poddawanego 

bronchoskopii jest widoczny w przygotowaniu chorego do zabiegu, w trakcie 

jego trwania oraz w opiece po badaniu. Fakt ten potwierdza algorytm realizacji 

badania przyjęty w pracowni, a opracowany i oparty na zaleceniach i 

wytycznych [24,25].  

 Rola pielęgniarki w przypadku, gdy ponad połowa podopiecznych 

hospitalizowanych w oddziale jest poddawana badaniu, które wymaga 

specjalistycznego przygotowania, asystowania, opieki i edukacji jest znacząca i 

potwierdzana w literaturze [26].  

  Nie dla wszystkich wyników analizowanych obszarów objętych 

badaniem własnym odnaleziono odnośniki w literaturze, jednak niektóre 

uzyskane informacje pozwalają na wstępne wnioskowanie lub stanowią 

początek do pogłębienia badań i poszukiwania nowych rozwiązań. 

 W przypadku sezonowości wykonywania bronchoskopii, można 

przypuszczać, że jej największa liczebność w marcu, a najmniejsza w maju i 

sierpniu wynikają z sezonowości dolegliwości ze strony układu oddechowego 

związanych z porą roku. 

 Brak dominacji miejsca zamieszkania badanych wynika 

przypuszczalnie z faktu lepszej dostępności do opieki zdrowotnej na wsi oraz 

rozpowszechnienia palenia w populacji mieszkających na wsi i w mieście, które 

decydują o dolegliwościach ze strony układu oddechowego. 

 Liczba zgonów u osób, u których wykonano bronchoskopię wynika z 

kolei z faktu, że u ponad 20% populacji rozpoznanie wstępne wskazywało na 

zaawansowany proces nowotworowy. 

 Brak możliwości porównania wszystkich wyników uzyskanych w 

badaniach własnych z informacjami w literaturze przedmiotu, motywuje do 

kontynuowania badań oraz ich pogłębiania, aby uzyskać materiał porównawczy. 

Wnioski  

Analiza zebranego materiału pozwoliła na sformułowanie następujących 

wniosków: 
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1. Bronchoskopia jest metodą diagnostyczną wykonywaną bardzo często u 

chorych hospitalizowanych w oddziale pulmonologii (u ponad połowy 

badanych). 

2. Jest wykonywana dwukrotnie częściej u mężczyzn, niż u kobiet. 

3. Wśród diagnozowanych przy pomocy bronchoskopii dominowały 

osoby po 50. roku życia. 

4. Miejsce zamieszkania nie odgrywało roli w badanej populacji osób. 

5. Najczęstszym powodem wykonania bronchoskopii był nowotwór płuc 

oraz gruźlica. 

6. Widoczna jest sezonowość w wykonywaniu endoskopii układu 

oddechowego, która jest największa w marcu, a najmniejsza w maju i 

sierpniu.  

7. Pielęgniarka pełni istotną rolę w diagnozowaniu przy użyciu 

bronchofiberoskopii, ponieważ uczestniczy w przygotowaniu pacjenta 

do badania, asystuje w toku jego trwania, opiekuje się pacjentem po 

badaniu oraz uczestniczy w jego edukacji.  

8. Wyniki badań własnych w zakresie częstości wykonywanych 

bronchoskopii, przyczyn diagnozowania tą metodą, wieku i płci 

badanych oraz procedur realizowanych w toku badania pokrywają się z 

danymi opisującymi inne populacje.  
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Determinanty etycznego postępowania pielęgniarki w opiece 

onkologicznej 

 

Streszczenie 

Priorytetem współczesnej opieki onkologicznej jest traktowanie człowieka 

dotkniętego chorobą nowotworową w sposób holistyczny, a zatem jako jednostki 

biologicznej, psychicznej, społecznej oraz duchowej. Relacje międzyludzkie jakie 

zachodzą w  trakcie realizacji procesu pielęgnowania  mają więc charakter bardzo 

szczególny i indywidualny. Pielęgniarka onkologiczna skupia swoje działania nie tylko 

na obszarze instrumentalnym, ale przede wszystkim kreuje środowisko opiekuńcze. We 

wzajemnych relacjach z chorym, jego środowiskiem, ale również własną grupą 

zawodową napotyka jednak szereg trudności natury bioetycznej. Celem prezentowanej 

pracy była analiza uwarunkowań determinujących etyczne relacje pielęgniarka – pacjent 

w opiece onkologicznej.   

Słowa kluczowe: pielęgniarka, etyka, opieka onkologiczna 

 

Ethical determinants of nurse’s behaviour in oncological care  

Summary 

 Contemporary oncology care priority is the treatment of a person affected by 

cancer in a holistic way and, therefore, as a psychic, social and spiritual individual. 

Relationships that occur during the care taking process are of very special and 

individual character. An oncology nurse focuses her/his activities not only in the 

instrumental area but above all, creates a caring environment. A nurse in their 

relationships with patients, their environment, but also their own professional group, 

encounters a series of bioethical difficulties. The aim of the presented work was the 

analysis of the circumstances which determine the ethical relationship of the nurse - 

patient of the oncological care.   

Key words: nurse, ethics, oncology care 

 

Wstęp 

Choroba nowotworowa i jej terapia bywa często dla chorego źródłem 

dolegliwości natury fizycznej, ogromnego stresu psychicznego powiązanego z 
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rozpoznaniem choroby, nierzadko złym rokowaniem, a także pogorszeniem 

funkcjonowania w wymiarze społecznym i duchowym. Ta trudna sytuacja 

zdrowotna pacjenta, a zarazem złożoność zadań realizowanych w ramach 

funkcji zawodowych pielęgniarki onkologicznej, wywołuje szereg problemów 

natury etycznej [1,2]. 

Jakość relacji z pacjentem onkologicznym, a także zdolność 

podejmowania etycznych decyzji i ponoszenia odpowiedzialności zawodowej 

przez pielęgniarkę determinowana jest szeregiem czynników [3,4]. Wśród nich 

można wskazać te, które związane są z osobowością i czynnikami 

stratyfikacyjnymi charakteryzującymi pielęgniarkę, jak również zostały nabyte 

w toku jej edukacji i pracy zawodowej.  

Celem prezentowanej pracy była analiza komponentów związanych z 

rolą zawodową pielęgniarki wpływających na jej wymiar etyczny.  

Czynniki stratyfikacyjne 

Wśród wspomnianych powyżej czynników jako kluczowe należy 

wymienić:  

1. Kwalifikacje zawodowe pielęgniarki – formalne tj. umiejętności 

potwierdzone dyplomem ukończenia uczelni, kursów kwalifikacyjnych, 

specjalizacji oraz  realne (rzeczywiste), czyli umiejętności 

przejawiające się w konkretnym działaniu. 

2. Kompetencje zawodowe pielęgniarki – udokumentowane posiadaniem 

prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz te ściśle powiązane z 

poziomem wykształcenia, kwalifikacjami, a także zajmowanym 

stanowiskiem. 

3. Cechy demograficzno-społeczne pielęgniarki – wiek, stan rodzinny i 

ekonomiczny. Przyjmuje się, że pielęgniarki po 40. roku życia, 

zamężne, z dłuższym stażem pracy lepiej radzą sobie w sytuacjach 

trudnych niż ich młodsze koleżanki o nieustabilizowanej sytuacji 

rodzinnej i materialnej [5,6,7,8]. 

Przepisy etyczno-deontologiczne i prawne określające zasięg oraz 

umiejscowienie zawodu w systemie ochrony zdrowia 
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  Polskie pryncypia etyczno-deontologczne odnoszące się do zawodu 

pielęgniarki i położnej zawiera aktualnie obowiązujący Kodeks etyki 

zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej - obowiązujący od 

9 grudnia 2003 roku, a przyjęty uchwałą nr 9 IV Krajowego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych. Dokument ten otwiera przyrzeczenie składane przez 

pielęgniarki i położne wraz z otrzymaniem dyplomu ukończenia studiów 

licencjackich. Kodeks określa ogólne zasady etyczne odnoszące się do praktyki 

zawodowej pielęgniarki i położnej, jak również w części szczegółowej reguluje 

relacje pacjent-pielęgniarka/położna, działalność pielęgniarki/położnej na polu 

praktyki zawodowej i nauki, w pracach samorządu, relacjach z 

współpracownikami, a także postępowaniu wobec społeczeństwa [9]. 

 Podstawowe regulacje prawne zawodu pielęgniarki zawiera dokument 

prawny Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 

(Dz.U. Nr 174 poz.1039). Zasadniczym pozostaje zapis, iż prawo wykonywania 

zawodu pielęgniarki przysługuje osobie, która wykazuje nienaganną postawę 

etyczną (art. 28) [10]. Inne kluczowe odniesienia do etycznego wymiaru pracy 

pielęgniarki i położnej można ująć następująco: 

1. Pielęgniarka i położna wykonują zawód z należytą starannością, 

zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, 

dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej 

wiedzy medycznej (art. 11). 

2. Pielęgniarka i położna są obowiązane, zgodnie z posiadanymi 

kwalifikacjami zawodowymi, do udzielenia pomocy w każdym 

przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować stan 

nagłego zagrożenia zdrowotnego (art. 12). 

3. Pielęgniarka i położna mają prawo do uzyskania pełnej informacji o 

celowości, planowanym przebiegu i dających się przewidzieć skutkach 

eksperymentu medycznego, w którym mają uczestniczyć (art. 14). 

4. Pielęgniarka i położna są obowiązane (art. 16):  

a) informować pacjenta o jego prawach zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417, z 

późn. zm.); 

b) udzielić pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu 

albo osobie wskazanej przez pacjenta informacji o stanie 

zdrowia pacjenta, w zakresie koniecznym do sprawowania 
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opieki pielęgnacyjnej lub opieki podczas ciąży oraz 

prowadzenia porodu i połogu. 

5. Pielęgniarka i położna są obowiązane do zachowania w tajemnicy 

informacji związanych z pacjentem, uzyskanych w związku z 

wykonywaniem zawodu (art. 17). 

 Drugim, aktualnie obowiązującym aktem prawnym odnoszącym się do 

sfery etycznej w pracy pielęgniarek i położnych, jest Ustawa z dnia 1 lipca 2011 

roku o samorządzie pielęgniarek i położnych. Zgodnie z powyższą ustawą do 

szczególnych zadań samorządu pielęgniarek i położnych należy ustalanie i 

upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich 

przestrzeganiem (Rozdział 2, art. 4). Członkowie samorządu pielęgniarek i 

położnych, do którego przynależność jest obligatoryjna, są zobowiązani 

postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania 

zawodu określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 

i położnej. Artykuł 36 ustawy nakłada odpowiedzialność zawodową za 

naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania 

zawodu, zwanym „przewinieniem zawodowym” [10]. Prace związane z 

problemami natury etycznej prowadzi istniejąca przy Naczelnej Radzie 

Pielęgniarek i Położnych Komisja Etyki. 

 Poszukując podstaw odniesienia moralnego w relacjach pacjent-

pielęgniarka, należy odwołać się do prawa podstawowego wynikającego z 

prawa naturalnego, a mianowicie zasady afirmacji godności osobowej, tj. 

szacunku dla autonomii człowieka. Z tej to podstawowej zasady wyprowadza 

się dalsze o charakterze generalnym, do których zalicza się: 

1) Prawo do stosunków międzyludzkich opartych na życzliwości, 

prawdzie, zaufaniu, sprawiedliwości i odpowiedzialności. 

2) Prawo do kompetentnej opieki medyczno-pielęgniarskiej, 

uwzględniające psychosomatyczne, społeczne, kulturowe i religijne 

potrzeby podopiecznych. 

3) Prawo do uzyskania informacji o naturze swych dolegliwości, 

zamierzonych sposobach leczenia i pielęgnacji oraz ich ubocznych 

skutkach. 

4) Prawo do podejmowania decyzji, wyrażania zgody bądź odmowy na 

proponowane metody terapeutyczno-pielęgnacyjne. 

5) Prawo do prywatności [11]. 

 Te fundamentalne prawa określone przez współczesnych bioetyków - 

Beauchamp’a i Childress’a – stanowiły przyczynek do ich uszczegóławiania w 
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określonych aktach wydawanych przez administrację rządową, resortową, a 

także określone zrzeszenia bądź poszczególne instytucje służby zdrowia. Jak 

podaje Wrońska: wszystkie te formalne ustalenia praw pacjentów, rozpatrywane 

z punktu wiedzenia pielęgniarek, wytyczają ich moralne powinności, odwołują 

się do ich wartości moralnych, do zasad etycznych, bowiem prawa 

podopiecznych są obowiązkiem tych,  którzy się tej opieki podjęli [12]. 

 Podstawę polskiej regulacji w tym zakresie stanowi Ustawa z dnia 6 

listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 

dn. 13 lutego 2012 r., poz. 159) [13]. Dokument ten po raz pierwszy 

zdefiniował w polskim prawie pojęcie pacjenta, a także: 

 podstawowe prawa pacjenta oraz obowiązki podmiotów udzielających 

świadczeń zdrowotnych wynikających z praw pacjenta, 

 zasady funkcjonowania instytucji Rzecznika Praw Pacjenta. 

Ustawa, o której mowa, reguluje dziesięć podstawowych praw pacjenta: 

1) Prawo do świadczeń zdrowotnych. 

2) Prawo do informacji. 

3) Prawo do tajemnicy informacji z nim związanych. 

4) Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń 

zdrowotnych. 

5) Prawo do poszanowania intymności i godności. 

6) Prawo do dokumentacji medycznej. 

7) Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia 

lekarza. 

8) Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. 

9) Prawo do opieki duszpasterskiej. 

10) Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.  

 Zapisy o prawach pacjenta można odnaleźć w innych aktach prawnych 

związanych z ustawodawstwem zwykłym, a mianowicie z ustawą o działalności 

leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z pózn. zm.), ustawie o zawodach 

pielęgniarki i położnej, ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 

Nr 136, poz. 857 z późn. zm.), ustawie o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. 

U. Nr 111, poz. 535), ustawie o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu 

komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.), ustawie o 

chorobach zakaźnych (Dz. U. Nr 234, poz. 1570).  

 Przykładem eksponowania praw związanych ze szczególną grupą 

chorych hospicyjnych jest uniwersalna Karta Praw Człowieka Umierającego 

zaproponowana przez A. Barbus: 
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 mam prawo do traktowania mnie jako człowieka aż do śmierci   

 mam prawo do zachowania nadziei bez względu na zmiany, jakiej może 

ona   podlegać 

 mam prawo do opieki osób, które potrafią zachować nadzieję bez 

względu na zmiany, jakim mogłaby ona podlegać 

 mam prawo do wyrażania uczuć i emocji związanych ze zbliżającą się 

śmiercią na swój własny sposób 

 mam prawo do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących 

opieki nade mną  

 mam prawo oczekiwać ciągłej lekarskiej i pielęgniarskiej uwagi, nawet 

wówczas, gdy cele ”lecznicze” będą musiały być zastąpione celami 

„pielęgnacyjnymi” 

 mam prawo do umierania w odosobnieniu 

 mam prawo do uwolnienia od bólu 

 mam prawo do rzetelnych odpowiedzi na moje pytania 

 mam prawo nie być oszukiwanym 

 mam prawo do wspomagania mojej rodziny i wspomagania mnie przez 

nią w zaakceptowaniu mojej śmierci 

 mam prawo do umierania w spokoju i godności 

 mam prawo do zachowania własnej tożsamości i swobody moich 

decyzji, które mogą być sprzeczne z przekonaniami innych 

 mam prawo do poszerzania moich przeżyć religijnych i duchowych 

oraz do dyskusji o nich bez względu na to, co myślą o tym inni 

 mam prawo oczekiwać, że po śmierci będzie uszanowana świętość ciała 

ludzkiego 

 mam prawo do opieki ze strony ludzi spolegliwych, wrażliwych, z 

przygotowaniem zawodowym, którzy będą starali się zrozumieć moje 

potrzeby i będą w stanie znaleźć choć odrobinę zadowolenia z tego, że 

pomogli mi stanąć twarzą w twarz ze śmiercią [14].  

Cechy osobowości  osoby pełniącej funkcję pielęgniarki 

 Należy tu uwzględnić rozwój procesów poznawczych osoby 

wykonującej zawód pielęgniarki, jej cech osobowości wyznaczających 

zainteresowania, postawy zawodowe oraz umiejętności w zakresie 

komunikowania oparte na otwartości, autentyczności, akceptacji pacjenta, 

samoakceptacji, zdolności empatii oraz kontroli własnych emocji i zachowań, a 

także znajomości zagadnienia przekazywania wiadomości niekorzystnych [8].  
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Strategie obronne personelu pielęgniarskiego stosowane w kontaktach z 

ciężko chorym 

 Rozpatrując ich wpływ na osobę chorego, mogą mieć wymiar 

negatywny jak i pozytywny. Strategie negatywne to: 

 unikanie chorego, ograniczanie częstości wizyt, wysyłanie 

„zastępców”, gdy przewidywane są trudne rozmowy itp. 

 nadmierna rzeczowość w kontakcie z chorym, ucieczka w 

statystykę, dane liczbowe, teoretyczne wyjaśnienia itp. 

 bagatelizowanie znaczenia kontaktu z chorym, tłumienie 

własnych przeżyć, celowa „twardość” (w imię zachowania 

korzystnego dystansu) 

 ucieczka w instrumentalność (u lekarzy wyraża się to magią 

badań dodatkowych lub zabiegów manualno-technicznych, w 

przypadku pielęgniarek koncentracja na drobiazgach 

zewnętrznych). 

Do strategii pozytywnych należy zaliczyć:  

 działania w kierunku podnoszenia kwalifikacji i płynące z nich 

poczucie kompetencji 

 empatyczny, ciepły kontakt z chorym i rodziną, 

satysfakcjonujący emocjonalnie obie strony 

 rozładowanie własnych emocji w kontakcie z osobami bliskimi, 

np.: wygadanie się. 

Postawy zawodowe kształtowane jako wyraz przystosowania się do pracy 

  Postawy zawodowe nabywane w trakcie praktyki zawodowej mogą 

mieć wymiar pozytywny oraz negatywny. Jako nastawienia negatywne wymienia 

się: 

 postawę niechętną – chory postrzegany jest jako źródło kłopotów („znów 

czegoś chce”) 

 postawę obojętną – chory jest traktowany jak przedmiot, nad którego głową 

w trakcie zabiegów medycznych prowadzone są rozmowy na tematy 

osobiste 

 postawę protekcjonalną – chory traktowany jest pobłażliwie, jak małe 

dziecko, za które należy decydować i nie liczyć się specjalnie z jego 

zdaniem 

 postawę świętoszka – (jako jedna z form postawy egocentrycznej) 

oznaczająca wyniszczanie się dla innych, zaniedbywanie własnych potrzeb 
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dla wartości wyższego rzędu. Postawa ta prowadzi po pewnym czasie do 

niezadowolenia, poczucia krzywdy i nieskuteczności podejmowanych 

działań. 

Pozytywną sylwetkę zawodową określa natomiast: 

 postawa partnerska – zakłada układ wzajemnej wymiany wartości. Chory 

jest stroną w dialogu, w którym bierze się pod uwagę jego opinię. Poprzez 

niepowtarzalność życia i osobowości jest on źródłem cennych doświadczeń 

i ubogacenia wewnętrznego 

 postawa filozoficzno-heterocentryczna (przeciwieństwo infantylnej postawy 

egocentrycznej) – zakłada, że dorosłe życie stawia przed człowiekiem 

zadanie spełnienia wymogu użyteczności, satysfakcji płynącej z poczucia 

użyteczności i sensownie podejmowanych działań. Postawa ta jest bardzo 

mobilizująca. Dodatkowym akcentem „nagradzającym” staje się tu 

wdzięczność okazywana przez chorego lub jego rodzinę. 

 postawa religijna – uznaje za motyw nadrzędny służbę Bogu poprzez pracę 

dla człowieka [16,17,18]. 

Umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej 

 Umiejętności komunikowania pielęgniarki odnoszą się do jej relacji z 

pacjentem, z zespołem terapeutycznym, własną grupą zawodową, a także ilości 

i jakości kontaktów międzyludzkich istniejących w miejscu pracy [8]. W 

aspekcie etycznym kluczową rolę w komunikacji ma okazywanie akceptacji, 

szacunku i autentycznego zainteresowania drugą osobą, aktywne słuchanie, 

zgodność między wypowiadanymi słowami a „mową ciała”, a także 

podejmowanie świadomej kontroli własnych emocji i zachowań [19]. 

 Pielęgniarstwo jest zawodem społecznego zaufania, jego praktykowanie 

wiąże się z ochroną najwyższych wartości, do których zalicza się ludzkie życie i 

zdrowie, ale również wolność, prawdę i sprawiedliwość. Szczególnie trudne 

sytuacje rodzą się w obliczu choroby nowotworowej, w której stan i przeżycia 

pacjenta wyzwalają w odniesieniu do pielęgniarki swoiste potrzeby etyczne i 

moralne. Znajomość uwarunkowań wymiaru etycznego pracy pielęgniarki, a 

jednocześnie jego nieustanny rozwój może ukształtować relacje pacjent – 

pielęgniarka oparte na szczególnych walorach humanistycznych dających 

spełnienie obu stronom.  

Wnioski  

1. Poznanie uwarunkowań etycznych w pracy zawodowej pielęgniarki 

onkologicznej może pozytywnie kształtować jakość relacji pacjent 
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–pielęgniarka i minimalizować wynikające z niej obciążenia, a 

także zdolność do utrzymania względnej równowagi 

biopsychospołecznej podopiecznego w sytuacji choroby.  

2. Korzyści jakie może uzyskać pacjent z etycznego kontaktu z 

pielęgniarką można odnieść przede wszystkim do płaszczyzny 

psychicznej i duchowej, co znajduje wyraz w łagodzeniu 

emocjonalnych skutków choroby u podopiecznego, a przede 

wszystkim redukcji lęku, gniewu, poczucia krzywdy, bezradności, 

bezsilności, depresji itp. Utrzymywanie równowagi psychicznej 

poprawia z kolei relacje z zespołem terapeutycznym, pomaga w 

przewartościowaniu pełnionych ról społecznych i sprzyja 

podejmowaniu zachowań korzystnych dla zdrowia. 

3. Dobre relacje z pacjentem, budowane na tle ukształtowanej etycznie 

postawy, mogą stanowić dla personelu pielęgniarskiego źródło 

satysfakcji z pracy, rozwoju zawodowego, ubogacania własnej 

osobowości oraz autentycznej identyfikacji z wzorcem etycznym 

wykonywanej profesji.   
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Poziom i zakres wsparcia udzielanego przez personel pielęgniarski 

kobietom z nowotworem piersi po mastektomii 

Streszczenie 

Wstęp. W przypadku zachorowania wiedza na temat raka piersi pozwala kobietom na 

świadomy udział w procesie leczenia, gdyż najczęściej rozpoznanie choroby 

nowotworowej jest przeżyciem traumatycznym związanym z dużymi emocjami. 

Informacje przekazane kobietom z rakiem piersi na poszczególnych etapach procesu 

diagnozowania i prowadzonej terapii przyczyniają się do poprawy świadomości i 

wiedzy na temat choroby. U kobiet, u których rozpoznano raka piersi i przeprowadzono 

zabieg okaleczający, w zależności od stopnia adaptacji mogą wystąpić różne reakcje, na 

które może mieć wpływ opieka sprawowana przez personel medyczny (w tym także 

pielęgniarski). Ponadto kobiety oczekują informacji na temat leczenia, zapobiegania 

nawrotom w placówkach ochrony zdrowia (szpitalach, poradniach), głównie od lekarzy 

i pielęgniarek, a preferowaną formą odbioru jest bezpośrednia rozmowa z personelem 

medycznym.  

Cel pracy. Celem pracy jest ocena poziomu wsparcia jakiego udzielają pielęgniarki 

kobietom z rakiem piersi po mastektomii.  

Materiał i metoda. Badaniem, które przeprowadzono w 2012 roku, objęto 50 pacjentek 

hospitalizowanych z powodu nowotworu piersi w Dziale Chirurgii Onkologicznej, 

Radioterapii i Chemioterapii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.  

Wyniki. Największa grupa kobiet po mastektomii była w wieku powyżej 45 lat (62%), 

mieszkała w mieście (54%) i miała średnie wykształcenie (40%). 66% badanych to 

kobiety aktywne zawodowo, a 78% to mężatki. 82% respondentek oceniło swój stan 

zdrowia, jako średni. Wszystkie respondentki były po mastektomii, od której minęło 

kilka miesięcy do kilku lat. 62% badanych było poddane zabiegowi w ostatnim roku. 

46% badanych oceniło swoje samopoczucie, jako dobre. 54% respondentek było 

poddane zabiegowi metodą oszczędzającą. W ramach zastosowanej terapii 

wspomagającej u 60% badanych kobiet prowadzona była chemioterapia, u 46% 

radioterapia,  a u 30% terapia hormonalna. W toku terapii chore kobiety odczuły 

wsparcie ze strony środowiska, w tym najbliższych i personelu medycznego. W obliczu 

odczuwanego lęku i smutku z powodu rozpoznania choroby nowotworowej z 

gotowością wysłuchania przez pielęgniarkę spotkało się 86% kobiet. Zapewnienie ciszy 

i spokoju w czasie pobytu w przychodni onkologicznej uzyskało 74% badanych. 

Atmosferę bezpieczeństwa w przychodni odczuwało 84%, a podczas leczenia 

chemioterapią 90% kobiet uzyskało wsparcie od pielęgniarki poprzez jej obecność. 
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Wzbudzanie wiary we własne siły i w możliwość walki oraz wygrania z chorobą w 

formie wspierania przez pielęgniarki odczuwało 82% badanych. Z kolei mobilizowanie 

pacjentki do aktywności przez pielęgniarkę czuło 84% kobiet. W razie zaistnienia 

potrzeby pielęgniarka wyjaśniała wątpliwości i udzielała informacji związanych z 

leczeniem 82% kobiet w trakcie terapii raka piersi. Poszczególne działania 

podejmowane przez pielęgniarki w stosunku do kobiet po mastektomii uzyskały 

wartości od 74% do 90%. Najczęściej badane wskazywały, na wsparcie poprzez 

obecność 90%, gotowość wysłuchania 86% oraz mobilizowanie do aktywności. 

Przekazanie ogólnych wskazówek w przypadku wystąpienia objawów niepożądanych 

występujących w czasie chemioterapii odebrało 86% badanych, a 82% kobiet zostało 

poinformowane o działaniach profilaktycznych zapobiegających nudnościom i 

wymiotom w czasie chemioterapii. Z kolei rozmowę na temat wypadania włosów po 

podaniu leków cytostatycznych przeprowadziła pielęgniarka z 78% chorych. 68% 

uzyskało w ramach wsparcia wskazówki dotyczące pielęgnacji skóry głowy i włosów. 

Wsparcie dotyczyło wielu obszarów funkcjonowania utrudnionych i zmienionych w 

chorobie wykazując zapotrzebowanie i oczekiwanie wsparcia ze strony kobiet.  

Wnioski. Dominującą metodą wspomagającą po mastektomii okazuje się 

chemioterapia. Badane pozyskują wiedzę na temat choroby w przeważającej części od 

lekarza, ale w grupie informatorów znalazła się też pielęgniarka. Podczas leczenia 

chemioterapią przy pacjentce będącej w stresie obecna była pielęgniarka. Stwarzała ona 

pacjentce poczucie bezpieczeństwa, wzbudzała wiarę we własne siły i możliwość 

pokonania choroby oraz wyjaśniała wątpliwości. W przypadku odczuwania niepokoju 

związanego z chemioterapią ponad 80% pacjentek otrzymało od pielęgniarki informację 

o możliwościach powikłań i rodzajach objawów niepożądanych oraz sposobach 

zapobiegania ich powstawaniu. Pielęgniarka pełni ważną rolę w opiece nad kobietą po 

mastektomii, mimo że opieka ta jest trudna i wymaga wszechstronnej wiedzy oraz 

gotowości do niesienia pomocy. Problemy opiekuńczo- pielęgnacyjne kobiet po 

mastektomii dotyczą sfery biologicznej, psychicznej, społecznej oraz wiedzy. W opinii 

badanych to pielęgniarka jest osobą, na którą mogą zawsze liczyć, od której doznają 

wsparcia, która buduje ich poczucie siły i bezpieczeństwa na drodze walki z chorobą 

nowotworową, którą toczą często przez wiele lat.  

Słowa kluczowe: rak piersi, wsparcie, pielęgniarka, mastektomia  

 

Level and scope of support provided by nurses to women with breast cancer after 

mastectomy 

Summary 

Introduction: In case of an incident, the knowledge concerning breast cancer allows 

women to take a conscious part in the process of treatment, as learning about a cancer is 

a traumatic experience involving huge emotions. The information provided to women 

with breast cancer during each stages of the diagnosis and therapy may improve their 

awareness and knowledge concerning the disease. Among women, who were diagnosed 

with breast cancer and who underwent the mutilating surgery, depending on the level of 

adaptation, there may be various reactions, influenced by the care taken by the medical 

personnel (including nurses). Moreover, women expect information concerning the 

treatment and prevention of recurrence in hospitals or clinics, mainly from doctors and 

nurses, and a preferred form is a face – to face conversation with the medical personnel.  
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Aim of work: The aim of the work is the evaluation of the level of support provided by 

nurses to women with breast cancer after mastectomy. 

Material and method: The research, which was conducted in 2012 covered 50 patients 

with breast cancer hospitalized at the Ward of Oncological Surgery, Radiotherapy and 

Chemotherapy in Świętokrzyskie Centrum Onkologii in Kielce.  

Results: The biggest number of women after mastectomy was over the age of 45 (62%), 

living in a city (54%), with a secondary education (40%). 66% of the researched are 

professionally active women, 78% are married. 82% of the respondents defined their 

state of health as average. All the respondents underwent mastectomy several months to 

several years before the research. 62% of the researched underwent the surgery during 

the last year. 46% of the researched defined their mental and physical state as good. 

54% of the respondents underwent the saving method surgery. The supporting therapy 

in 60% of patients was a chemotherapy, in 46% radiotherapy and in 30% hormone 

therapy. During the therapy the ill women had a support from the environment, 

including their nearest and the medical personnel. Facing the fear and sadness caused by 

the diagnosed cancer, 86% of women were ready to be listened to by a nurse. 74% of 

the researched were provided with peace and quiet during their visit in the oncological 

clinic. 84% felt the atmosphere of safety, and during the chemotherapy 90% of women 

received support from the nurse just by her presence. The induction of self-confidence 

and the possibility of fighting and winning with the disease through the nurse’s support 

was felt by 84% of women. In case of need the nurse explained all the doubts and 

provided information concerning the treatment to 82% of women during the breast 

cancer therapy. All the activities undertaken by nurses towards women after 

mastectomy had the values from 74% to 90%. 90% of respondents mentioned the 

support by presence, 90% - readiness to listen, 86% - encouraging to being active. 

Providing general hints in case of undesired symptoms taking place during 

chemotherapy was mentioned by 86% of respondents and 82% of women were 

informed about the preventive actions against nausea and vomiting during 

chemotherapy. The nurse had a talk about the hair loss after cytostatic drugs with 78% 

of the ill women. 68% during the support received information concerning taking care 

of the head skin and hair. The support concerned many aspects of functioning which 

were made more difficult and changed due to the illness, showing the need and 

anticipation of support from the women.  

Conclusions: Chemotherapy turned out to be the dominating method after mastectomy. 

The respondents gain knowledge on the illness mostly from a doctor, but there was also 

a nurse in the group of people providing such information. The nurse was also present 

by the stressed patient’s side during the chemotherapy. She/ he created the safety 

feeling, developed the feeling of self-confidence and the possibility of fighting the 

disease and explained all the doubts. In case of anxiety caused by chemotherapy, over 

80% of patients received from the nurse some information about the possible 

complications and types of undesired symptoms and ways of preventing them. The 

nurse plays a crucial role in taking care of women after mastectomy, despite the fact that 

this care is difficult and requires wide knowledge and readiness to help. The care taking 

problems of women after mastectomy concern the knowledge of biological, 

psychological and social sphere. According to the respondents, a nurse is a person they 
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can always rely on, who provides support, increases their self-confidence and safety on 

their way to fight with the cancer disease, which often lasts many years.  

Key-words: breast cancer, nurse, mastectomy  

 
Wstęp 

Od końca lat 70. XX w. rak piersi jest najczęstszym nowotworem 

złośliwym u kobiet w Polsce (wyprzedził nowotwory złośliwe żołądka). 

Jednocześnie od wczesnych lat 80. zaobserwowano proces gwałtownego 

rozchodzenia się krzywych zachorowalności i umieralności na nowotwory 

złośliwe piersi: zachorowalność rośnie (z około 20–25/100 000 we wczesnych 

latach 80. do obecnego poziomu 47,1/100 000 w 2008 roku), a umieralność nie 

ulega zmianie i utrzymuje się na poziomie około 15/100 000 (14,7/100 000 w 

2008 roku) [1]. 

Według ostatnich dostępnych danych [2] z powodu raka sutka zmarło 5226 

kobiet, a także 59 mężczyzn (6% ogółu zgonów nowotworowych i 13% zgonów 

kobiet z powodu nowotworów). Zagrożenie życia kobiet z powodu nowotworu 

złośliwego sutka („raka piersi”) w Polsce w latach 2009-2010 było mniejsze niż 

na początku lat 2000. o 7,1% w przypadku ogółu kobiet, a o 12,2% w 

przypadku kobiet w wieku 25-64 lata.  

Umieralność kobiet ogółem oraz w wieku 25-64 lata z powodu raka 

sutka jest w Polsce niższa niż przeciętna dla krajów UE, a ponadto, co należy 

podkreślić, spadek współczynnika zgonów po roku 2008 jest w Polsce szybszy.  

Wiedza na temat raka piersi pozwala kobietom na udział w badaniach 

profilaktycznych, prowadzeniu samobadania, wczesnym wykrywaniu choroby i 

bardziej świadomy udział w procesie leczenia, gdyż najczęściej rozpoznanie 

choroby nowotworowej jest przeżyciem traumatycznym związanym z dużymi 

emocjami.  

Informacje przekazane kobietom z rakiem piersi na poszczególnych 

etapach procesu diagnozowania i prowadzonej terapii przyczyniają się do 

poprawy świadomości i wiedzy na temat choroby, a w sytuacji konieczności 

dokonywania wyboru w trakcie leczenia będą pomocne i przyczynią się do 

lepszego zrozumienia proponowanych metod leczenia [3]. 

W opiece nad kobietą po mastektomii duże znaczenie odgrywa 

poznanie możliwości jej funkcjonowania fizycznego, społecznego i 

emocjonalnego oraz specyficznych problemów związanych z chorobą i 

leczeniem [4]. U chorych, u których rozpoznano raka piersi i przeprowadzono 

zabieg okaleczający, w zależności od stopnia adaptacji, mogą wystąpić różne 
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reakcje [5], na które może mieć wpływ opieka sprawowana przez personel 

medyczny (w tym także pielęgniarski) [6].  

Jest to o tyle istotne, że realizowane w populacji regionu 

świętokrzyskiego badania wykazały, że poziom wiedzy kobiet na temat 

programów profilaktycznych, czynników ryzyka oraz objawów raka piersi jest 

niski. Zagrożenie wystąpieniem nowotworów w badanej populacji regionu 

wynika z małej wiedzy, ale także znacznego obciążenia genetycznego 

występowaniem nowotworów w rodzinie [7]. 

Czynnikiem ryzyka wystąpienia raka piersi wśród kobiet populacji 

regionu jest brak samobadania i pomijanie badania piersi podczas wizyt u 

lekarza ginekologa.  

Ponadto kobiety oczekują informacji na temat zapobiegania 

nowotworom w placówkach ochrony zdrowia (szpitalach, poradniach), głównie 

od lekarzy i pielęgniarek, a preferowaną formą odbioru jest bezpośrednia 

rozmowa z personelem medycznym [7]. Istnieje więc duże 

prawdopodobieństwo, że zapotrzebowanie i oczekiwania edukacyjne wśród 

kobiet chorych na raka piersi po mastektomii jest znaczne, co zainspirowało 

zespół badaczy do zgłębienia zagadnienia i oceny w zakresie poziomu wsparcia 

udzielanego chorym kobietom.    

Cel pracy 

Celem pracy jest ocena poziomu wsparcia jakiego udzielają pielęgniarki 

kobietom z rakiem piersi po mastektomii.  

Materiał i metoda  

Badanie przeprowadzono w okresie od 15.05.2012 r. do 15.06.2012 r. 

Objęto nim 50 pacjentek hospitalizowanych z powodu nowotworu piersi w 

Dziale Chirurgii Onkologicznej, Radioterapii i Chemioterapii Świętokrzyskiego 

Centrum Onkologii w Kielcach.  

Przed przystąpieniem do badań uzyskano zgodę pacjentek na udział w 

badaniach oraz zapewniono je o poufnym traktowaniu zebranych informacji na 

temat ich stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej.  

Każda z badanych pacjentek otrzymała kwestionariusz ankiety (własnej 

konstrukcji opracowanej dla potrzeb badania) i w dogodnym dla siebie czasie 

uzupełniła odpowiedzi. 

Za podstawę oceny wyników przyjęto ilość procentową uzyskanych 

odpowiedzi w poszczególnych obszarach i pytaniach.  
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Wyniki  

 W badaniu wzięło udział 50 kobiet. Najwięcej z nich było w wieku 

powyżej 45 lat (62%), a następnie w wieku 36-45 lat (26%) i 12% z przedziału 

26-35 lat. Szczegółowe wyniki uzyskanych wyników przedstawia poniższy 

wykres. 

                      

 Wykres 1. Wiek badanych  kobiet  

 Analizując miejsce zamieszkania badanych ustalono, że większość 

kobiet mieszkała w mieście (54%), pozostała część (24%) na wsi. Struktura 

miejsca zamieszkania badanych z uwzględnieniem rozdziału mieszkanek 

miasta, na kobiety mieszkające w mieście i w małym mieście oraz na wsi 

przedstawiono na wykresie 2.  
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Wykres 2. Miejsce zamieszkania badanych 

Najwięcej badanych kobiet (40%) ma wykształcenie średnie. Następne grupy to 

34% -wyższe, 20% - zawodowe i 6% - podstawowe lub gimnazjalne. Opisane 

wyniki przedstawia wykres 3.  
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Wykres 3.Wykształcenie badanych respondentek 

Ocena populacji objęła także stan aktywności zawodowej. Wśród badanych 

respondentek 66% to kobiety aktywne zawodowo, 22% to emerytki, 6% 

rencistki i tyle samo – kobiety bezrobotne (wyniki na wykresie 4). 
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Wykres 4. Stan aktywności badanych respondentek 

Analizując stan cywilny badanych kobiet stwierdzono, że 78% to mężatki, 12% 

wdowy i 10% kobiety niezamężne (wyniki obrazuje tabela 1).  

Tabela 1. Stan cywilny badanych respondentek  

Stan cywilny N % 

Panna 5 10,0 

Mężatka 39 78,0 

Wdowa 6 12,0 

Osoba samotna 0 0,0 

Osoba samotna z dzieckiem (z dziećmi) 0 0,0 

Osoba pozostająca w związku nie formalnym 0 0,0 

Osoba pozostająca w związku nie formalnym z dzieckiem (z 

dziećmi) 0 0,0 
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Swój status materialny 82% respondentek oceniło jako średni, 10% poniżej 

przeciętnego, 6% jako wysoki, a 2% jako bardzo zły (wyniki w tabeli 2). 

 

Tabela 2. Status materialny badanych respondentek  

Ocena statusu materialnego N % 

Bardzo wysoki 0 0,0 

Wysoki 3 6,0 

Średni 41 82,0 

Poniżej przeciętnej 5 10,0 

Zły 0 0,0 

Bardzo zły 1 2,0 

 

Nie było kobiet, które oceniły swój status materialny, jako bardzo wysoki i zły. 

Wszystkie respondentki były po mastektomii, od której minęło od kilku 

miesięcy do kilku lat. 62% badanych było poddane zabiegowi w ostatnim roku, 

u 20% mastektomię wykonano 1-5 lat temu, u 7% 5-10 lat temu, a u 2% 

powyżej 10 lat (wyniki na wykresie 5). 
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Wykres 5. Czas od wykonania zabiegu u respondentek 

Kolejnym elementem badania była samoocena samopoczucia kobiet po zabiegu 

operacyjnym. Najwięcej  (46%) badanych oceniło swoje samopoczucie, jako 

dobre, 40%, jako średnie, 10%, jako bardzo dobre, a 4%, jako bardzo złe 

(wyniki prezentuje wykres 6).  

 

Wykres 6. Samopoczucie po zabiegu operacyjnym u badanych 
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Swój stan zdrowia po zabiegu operacyjnym 38% badanych kobiet oceniła jako 

nieco gorszy, 28%, jako podobny do stanu zdrowia z okresu przed zabiegiem, 

20%, jako lepszy, 8%, jako dużo lepszy, a 6%, jako znacznie gorszy niż przed 

zabiegiem (wyniki  na wykresie 7).  

 

Wykres 7. Stan zdrowia kobiet po zabiegu operacyjnym  

Respondentki po mastektomii najczęściej odczuwały mrowienie i drętwienie 

kończyny po stronie operowanej (28% badanych), u 24% wystąpił brak sił 

fizycznych, u 22% dolegliwości bólowe związane z obrzękiem ręki, u 16% 

dolegliwości bólowe ze strony kręgosłupa, a 10% badanych kobiet skarżyło się 

na brak dobrego samopoczucia. Opisane wyniki na wykresie 8. 
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Wykres 8. Dolegliwości odczuwane przez badane kobiety po mastektomii  

54% respondentek było poddane zabiegowi metodą oszczędzającą, w 18% 

badanych przypadków wykonano radykalną mastektomię, a u 8% w toku 

leczenia chirurgicznego zastosowano modyfikowaną radykalną mastektomię 

(wyniki na wykresie 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 9. Rodzaj wykonanego zabiegu 

 Operacja rekonstrukcji piersi była przeprowadzona podczas tej samej 

operacji co mastektomia tylko u 14% kobiet leczonych z powodu raka piersi. U 
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tabela 3).  
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Tabela 3. Zabieg rekonstrukcji jednoczesnej u badanych respondentek  

Czy u badanej pacjentki była przeprowadzana 

rekonstrukcja jednoczesna? 
N % 

Tak 7 14,0 

Nie 43 86,0 

  

 W toku terapii nowotworu piersi zabieg mastektomii drugiej piersi 

wykonany został u 6% kobiet. U 74% kobiet po mastektomii rekonstrukcja 

została przeprowadzona za pomocą wyspowego płata z mięśniem najszerszym 

grzbietu, w przypadku 10% badanych była to rekonstrukcja za pomocą 

ekspanderoprotezy, w 8% przypadków za pomocą zwykłej endoprotezy, w 

przypadku 6% za pomocą ekspandera tkankowego oraz endoprotezy, a w 

przypadku 2% za pomocą wyspowego płata z mięśniem prostym brzucha 

(opisane wyniki zawiera tabela 4). 

Tabela 4. Rodzaj rekonstrukcji piersi u badanych respondentek  

Rodzaj rekonstrukcji wykonany u badanych 

pacjentek 
N % 

Za pomocą ekspandera tkankowego oraz endoprotezy 3 6,0 

Za pomocą zwykłej endoprotezy 4 8,0 

Za pomocą ekspanderoprotezy 5 10,0 

Za pomocą wyspowego płata z mięśniem najszerszym 

grzbietu 
37 74,0 

Za pomocą wyspowego płata z mięśniem prostym 

brzucha 
1 2,0 

Nie wiem 0 0,0 
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Inne 0 0,0 

 

W ramach zastosowanej terapii wspomagającej u 60% badanych kobiet  

prowadzono była chemioterapia, u 46% radioterapia,  a u 30% terapia 

hormonalna (wyniki w tabeli 5).  

 

Tabela 5. Terapia wspomagająca leczenie u badanych respondentek  

Rodzaj zastosowanych terapii wspomagających u 

badanych pacjentek 
N % 

Radioterapia 23 46,0 

Chemioterapia 30 60,0 

Terapia hormonalna 15 30,0 

 

W toku realizacji pracy badane respondentki wyraziły opinie na temat źródeł 

pozyskiwania informacji na temat choroby. 88% badanych uzyskało informacje 

od lekarza. Po 36% badanych, jako źródło informacji wskazało pielęgniarkę 

oraz Internet, a 30% literaturę fachową. 16% pozyskuje informacje od 

znajomych, 10% od grupy wsparcia i tyle samo (10%) ze strony rodziny. 6% 

kobiet chorych na raka piersi czerpie wiedzę z gazet i czasopism, a tylko 4% z 

radia i telewizji (opisane wyniki w tabeli 6). 
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Tabela 6. Źródło pozyskania informacji o chorobie u badanych respondentek  

Główne źródło informacji na temat choroby  N % 

Lekarz 44 88,0 

Pielęgniarka 18 36,0 

Literatura fachowa 15 30,0 

Radio, telewizja 2 4,0 

Internet 18 36,0 

Grupy wsparcia 5 10,0 

Gazety i czasopisma 3 6,0 

Rodzina 5 10,0 

Znajomi 8 16,0 

Inne 0 0,0 

  

 W badaniu uwzględniono także doświadczenia kobiet po mastektomii w 

zakresie podejmowanych przez pielęgniarki działań w przypadku problemów 

pielęgnacyjnych ich podopiecznych.   

Respondentki mogły wyrazić swoje zdanie na temat działań 

pielęgniarek w sytuacji, gdy zmierzyły się z odczuwaniem lęku i smutku z 

powodu rozpoznania choroby nowotworowej, niepokoju związanego z 

chemioterapią, czy odczuwania bólu kończyny górnej po stronie operowanej. 

Ważne były trudności z poruszaniem kończyną górną z powodu obrzęku 

limfatycznego po usunięciu węzłów chłonnych, brak apetytu spowodowany 

chemioterapią, dyskomfort spowodowany zaparciami podczas chemioterapii, 

wynikający z braku dostatecznej wiedzy na temat leczenia promieniami 

jonizującymi, czy świąd i pieczenie skóry okolicy napromienianej po 
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zakończonym leczeniu promieniami jonizującymi. Można było udzielić więcej 

niż jednej odpowiedzi, więc wyniki (na wykresie 10) nie sumują się do 100%.  

Wszystkie wymienione postawy, prezentowane przez pielęgniarki, można 

zaliczyć do wsparcia. W obliczu odczuwanego lęku i smutku z powodu 

rozpoznania choroby nowotworowej z gotowością wysłuchania przez 

pielęgniarkę spotkało się 86% kobiet.  Zapewnienie ciszy i spokoju w czasie 

pobytu w przychodni onkologicznej uzyskało 74% badanych. Atmosferę 

bezpieczeństwa w przychodni odczuwało 84%, a podczas leczenia 

chemioterapią 90% kobiet uzyskało wsparcie od pielęgniarki poprzez jej 

obecność.   Wzbudzanie wiary we własne siły i w możliwość walki oraz 

wygrania z chorobą, w formie wspierania przez pielęgniarki odczuwało 82% 

badanych. Z kolei mobilizowanie pacjentki do aktywności przez pielęgniarkę 

czuło 84% kobiet. W razie zaistnienia potrzeby pielęgniarka wyjaśniała 

wątpliwości i udzielała informacji związanych z leczeniem 82% kobiet w 

trakcie terapii raka piersi.  

 Poszczególne działania podejmowane przez pielęgniarki w stosunku do kobiet 

po mastektomii uzyskały wartości od 74% do 90%. Najczęściej badane 

wskazywały, na wsparcie przez obecność - 90%, gotowość wysłuchania - 86% 

oraz mobilizowanie do aktywności. 
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Wykres 10. Działania pielęgnacyjne w przypadku odczuwania lęku i smutku z 

powodu rozpoznania choroby nowotworowej przez badane respondentki  

 

W przypadku odczuwania niepokoju związanego z chemioterapią zalecane 

działania pielęgniarskie to: wyjaśnienie istoty chemioterapii przez pielęgniarkę, 

które uzyskało 80% badanych, dostarczenie/polecenie przez pielęgniarkę 

literatury pomagającej zrozumieć istotę chemioterapii (48% badanych), 

objaśnienie sposobu podawania i czasu wchłaniania leków cytostatycznych 

(74%) oraz poinformowanie o możliwości wystąpienia objawów niepożądanych 
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związanych z chemioterapią m.in.: nudności, wymioty, które odczuło 86% 

badanych.  

Przekazanie ogólnych wskazówek w przypadku wystąpienia objawów 

niepożądanych występujących w czasie chemioterapii odebrało 86% badanych, 

a 82% kobiet zostały poinformowane o działaniach profilaktycznych 

zapobiegających nudnościom i wymiotom w czasie chemioterapii. Z kolei 

rozmowę na temat wypadania włosów po podaniu leków cytostatycznych 

przeprowadziła pielęgniarka z 78% chorych. Wskazówki dotyczące pielęgnacji 

skóry głowy i włosów  uzyskało w ramach wsparcia 68% (opisane wyniki na 

wykresie 11).  

W grupie działań najczęściej podejmowanych przez pielęgniarki dominowały 

(po 86%): informowanie o możliwości wystąpienia objawów niepożądanych 

związanych z chemioterapią oraz ogólne wskazówki radzenia sobie w 

przypadku ich wystąpienia.  

 

Wykres 11. Działania pielęgniarskie w przypadku odczuwania niepokoju 

związanego z chemioterapią przez badane respondentki 
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W przypadku odczuwania bólu kończyny górnej po stronie operowanej, 

działania pielęgniarskie udzielane w ramach wsparcia w postaci 

poinformowania o układaniu w ciągu dnia i nocy kończyny górnej po stronie 

operowanej na klinie rehabilitacyjnym uzyskało 86% kobiet.  

Zalecenie ograniczenia wysiłku fizycznego uzyskało 88% kobiet, zachęcanie do 

wczesnych i systematycznych ćwiczeń rehabilitacyjnych 86% badanych, 

zalecenie noszenia nieuciskającej odzieży 86% oraz zalecenie przyjmowania 

środków przeciwbólowych zleconych przez lekarza 72% badanych (wyniki na 

wykresie 12).  

 

Wykres 12. Działania pielęgnacyjne w przypadku odczuwania bólu kończyny 

górnej po stronie operowanej przez badane respondentki 
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Jak wynika ze zrealizowanych badań, dominujące działania w tym obszarze to 

zalecanie pacjentkom ograniczenia wysiłku fizycznego (88%), układanie w 

ciągu dnia i nocy kończyny górnej po stronie operowanej na klinie 

rehabilitacyjnym oraz noszenie nieuciskającej odzieży (po 86%).  

Najmniej popularna porada, jakiej udzielały pielęgniarki, dotyczyła 72% kobiet, 

które otrzymały zalecenie przyjmowania środków przeciwbólowych zleconych 

przez lekarza, jako strategię radzenia sobie w przypadku odczuwania bólu 

kończyny górnej po stronie operowanej.  

Inne formy wsparcia zaproponowane kobietom po mastektomii w przypadku 

trudności z poruszaniem kończyną górną z powodu obrzęku limfatycznego po 

usunięciu węzłów chłonnych to m.in.: poinformowanie o układaniu kończyny 

górnej strony operowanej z wykorzystaniem klina rehabilitacyjnego, celem 

zmniejszenia obrzęku, wystąpienia przykurczy i odbarczania ciężaru kończyny, 

które uzyskało 88% kobiet.  

Przeszkolenie w zasadach automasażu w celu usprawnienia przepływu chłonki 

w kończynie górnej strony operowanej uzyskało 86% badanych. 

Poinformowanie o ochronie kończyny przed przeciążaniem długotrwałą pracą 

fizyczną, dźwiganiem, wykonywaniem wkłuć dożylnych w kończynę po stronie 

operowanej, uciskiem kończyny, urazami w obrębie kończyny, tj. 

skaleczeniami, oparzeniami, nakłuciami, ukąszeniami owadów, opalaniem na 

słońcu i w solarium oraz przegrzewaniem kończyny uzyskało 88% kobiet. Z 

kolei o prawidłowym dobraniu protezy piersi, stanika i skierowanie do dobrze 

wyspecjalizowanego sklepu z fachowym personelem przygotowanym do 

współpracy z kobietami, które są po amputacji piersi otrzymało 80% badanych. 

90% kobiet w ramach wsparcia pielęgniarka skierowała na rehabilitację w 

ośrodku realizującym program ćwiczeń dla kobiet po mastektomii. Opisane 

wyniki przedstawia wykres 13. 
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Wykres 13. Formy wsparcia kobiet po mastektomii przez pielęgniarkę w 

przypadku trudności z poruszaniem kończyną górną z powodu obrzęku 

limfatycznego po usunięciu węzłów chłonnych  
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Wykres 14. Działania wspierające respondentki w przypadku braku apetytu 

spowodowanego chemioterapią  

 

 W przypadku odczuwania dyskomfortu spowodowanego zaparciami 

podczas chemioterapii kobiety od personelu pielęgniarskiego uzyskały 

informację o metodach radzenia sobie z tym problemem poprzez stosowanie 

diety wysokobiałkowej (58%). Zalecenie wypijania dużych ilości płynów, a 
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 52% kobiet po mastektomii pielęgniarka zaproponowała, po konsultacji 
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w przypadku braku wypróżnienia zastosowanie środków farmakologicznych 

przeczyszczających i preparatów rozluźniających stolec (opisane wyniki na 

wykresie 15).  
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Wykres 15. Działania pielęgnacyjne w przypadku dyskomfortu 

spowodowanego zaparciami podczas chemioterapii u badanych respondentek 

 

W przypadku odczuwania dyskomfortu wynikającego z braku dostatecznej 

wiedzy na temat leczenia promieniami jonizującymi, kobiety mogą liczyć na 

wsparcie pielęgniarskie. 66% badanych pielęgniarka poinformowała o czasie 

trwania terapii, 68% uzyskało informacje dotyczące procesu leczenia 

promieniami jonizującymi, a 52% materiały edukacyjne. 70% kobiet było 

poinformowane o możliwości wystąpienia skutków ubocznych (zmęczenie, 

Czy pielęgniarka 
poinformowała pacjentkę o 
metodach radzenia sobie z 

zaparciami ? 

Czy pielęgniarka zaleciła 
wypijania dużych ilości płynów? 

Czy pielęgniarka zachęcała do 
częstszych spacerów? 

Czy pielęgniarka 
zaproponowała przyjmowanie 

łagodnych ziół 
przeczyszczających ? 

29=58% 

29=58% 

36=72% 

26=52% 

21=42% 

21=42% 

14=28% 

24=48% 
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utrata apetytu) i odczynu popromiennego, a 76% otrzymało zalecenie 

oszczędzającego trybu życia.   

80% pacjentek pielęgniarka pouczyła o konieczności noszenia miękkiego, 

bawełnianego biustonosza bez fiszbinów lub chodzenie bez biustonosza, kiedy 

tylko jest to możliwe w trakcie leczenia, aby uniknąć podrażnienia skóry w 

napromienianym obszarze. Opisane wyniki przedstawia wykres 16.  

 

Wykres 16. Działania pielęgnacyjne w przypadku dyskomfortu wynikającego z 

braku dostatecznej wiedzy na temat leczenia promieniami jonizującymi u 

badanych respondentek  

 

Kobiety w obszarze dyskomfortu wynikającego z braku dostatecznej wiedzy na 

temat leczenia promieniami jonizującymi oceniły wsparcie pielęgniarek w 

poszczególnych zagadnieniach na poziomie od 52 do 80%.  
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Czy pielęgniarka dostarczyła 
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Czy pielęgniarka 
poinformowała pacjentkę o 
możliwości wystąpienia: … 

Czy pielęgniarka zaleciła 
pacjentce podczas 

radioterapii oszczędzający … 

Czy pielęgniarka pouczyła 
pacjentkę o konieczności 
noszenia wygodnego … 

nie 

tak 
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Kobiety odczuwające świąd i pieczenie skóry okolicy napromienianej po 

zakończonym leczeniu promieniami jonizującymi, w ramach wsparcia uzyskały 

zalecenia pielęgniarskie w postaci praktycznych wskazówek dotyczących 

ochrony skóry napromienianej po zakończonej radioterapii. 

84% badanych dowiedziało się, że należy unikać mycia skóry okolicy 

napromienianej wodą od 4-6 tygodni po zakończonej terapii, tj. do czasu 

ustąpienia odczynu popromiennego oraz o wnikliwym obserwowaniu skóry w 

kierunku pogłębiania się odczynu. 

90% kobiet leczonych po mastektomii dowiedziało się, że wskazane jest 

noszenie możliwie najbardziej przewiewnych ubrań z materiałów naturalnych, a 

86% uzyskało informację o ochronie skóry przed słońcem, wiatrem i zimnem. 

80% posiadło wiedzę o celowości natłuszczenia skóry przed wyjściem i 

nieużywania termoforów, worków z lodem oraz nienaklejania plastrów 

samoprzylepnych, oraz unikania golenia skóry okolic napromienianych 

maszynką z ostrzem z powodu zagrożenia urazem i infekcją oraz unikania 

noszenia odzieży krochmalonej. Opisane przedstawia wykres 17. 
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Wykres 17. Działania pielęgnacyjne w przypadku świądu i pieczenia w 

okolicy napromieniowanej po zakończonym leczeniu promieniami 

jonizującymi   

 

Przeanalizowane wyniki z zakresu wydawanych zaleceń udzielanych w 

ramach wsparcia pacjentkom przez pielęgniarki stanowią podstawę do 

podsumowania pracy i pozwalają na wnioskowanie. 
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Podsumowanie 

Przebieg procesu pielęgnowania kobiet chorych na raka piersi 

uzależniony jest od prawidłowego rozpoznania stanu zdrowia, realnych 

możliwości opiekuńczych rodziny oraz samoopiekuńczych chorego.  

Rozpoznanie choroby nowotworowej powoduje ogromne przygnębienie 

i lęk o własne zdrowie i życie. Równocześnie utrata piersi, najbardziej 

widocznego atrybutu kobiecości, odczuwana jest przez wiele kobiet szczególnie 

boleśnie. W przypadku, gdy poza leczeniem chirurgicznym stosowana jest 

chemioterapia i/lub radioterapia, na samopoczucie chorej dodatkowo wywierają 

wpływ objawy uboczne zastosowanego leczenia. Powoduje to przeżywanie 

stresu i poczucie „wymykania się” własnego życia spod kontroli.  

W leczeniu raka piersi ogromną rolę odgrywa czas. Wykrycie tego 

nowotworu w jego wczesnym stadium jest możliwe i ściśle związane z 

upowszechnieniem badań przesiewowych na szeroką skalę. Ważnym 

czynnikiem w profilaktyce jest wiek i miejsce zamieszkania.  

Kobiety młode i czynne zawodowo, mieszkające w mieście posiadają 

większą świadomość w kierunku zagrożenia chorobą. Znacznie częściej też 

korzystają z badań profilaktycznych i dokonują samokontroli piersi.  

Kobiety w wieku starszym, zamieszkujące tereny wiejskie znacznie 

rzadziej zgłaszają się na badanie profilaktyczne. Tego typu postawy wynikają 

m.in. z mniejszej wiedzy na temat zachorowania i profilaktyki [7].  

Wśród czynników mających znaczący wpływ na proces „walki” z 

chorobą wyróżnia się wsparcie, które może mieć charakter emocjonalny. 

Życzliwy i bliski kontakt z drugą osobą pozwala zmniejszyć poziom napięcia 

psychicznego oraz wzmacnia nadzieję na poprawę sytuacji. 

Dużym wsparciem dla kobiet w trudnych momentach jest personel 

pielęgniarski. Pielęgniarka potrafi stworzyć atmosferę, która gwarantuje dobre 

samopoczucie i daje pomyślną prognozę na przyszłość. Pielęgniarka staje się 

kreatorem środowiska opiekuńczego, pielęgnuje, zapewnia bezpieczeństwo 

psychiczne, dostarcza ważnych i niezbędnych informacji oraz edukuje 

pacjentkę i jej rodzinę w sprawach zdrowia i choroby. 

Opieka pielęgnacyjna nad pacjentką z rakiem piersi jest trudna, a proces 

pielęgnowania po zabiegu mastektomii jest bardzo rozbudowany. Pielęgniarka 

musi objąć pacjentkę kompleksową opieką, zająć się zarówno stroną 

emocjonalną, jak również czynnościami po zabiegu operacyjnym. W 

dogodnych chwilach powinna prowadzić edukację w zakresie pielęgnacji i 

rehabilitacji po przebytym zabiegu. 
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Oceniając podejmowanie bądź nie podejmowanie działań pielęgniarskich w 

przypadku zetknięcia się z omówionymi w pracy problemami pielęgnacyjnymi, 

ocena wypadła zdecydowanie na korzyć pielęgniarek opiekujących się 

badanymi pacjentki. 

W przypadku odczuwania lęku i smutku z powodu rozpoznania choroby 

nowotworowej, większość analizowanych działań było podejmowanych 

względem znacznej większości badanych kobiet – na poziomie 82-90%.  

Najsłabiej wypadło zapewnienie ciszy i spokoju w czasie pobytu w przychodni 

onkologicznej  (74%). 

Nieco gorzej wypadły działania pielęgniarskie w przypadku odczuwania przez 

pacjentkę niepokoju związanego z chemioterapią. 

W przedziale 80-86% zmieściły się działania: poinformowanie pacjentki o 

możliwości wystąpienia objawów niepożądanych związanych z chemioterapią 

(nudności, wymioty), przekazanie ogólnych wskazówek w przypadku 

wystąpienia objawów niepożądanych występujących w czasie chemioterapii, 

wyjaśnienie istoty chemioterapii przez pielęgniarkę oraz poinformowanie 

pacjentki o działaniach profilaktycznych zapobiegających nudnościom i 

wymiotom w czasie chemioterapii. 

Pozostałe działania były realizowane w odniesieniu do 66-74% badanych 

pacjentek. Największy problem stanowiło dostarczenie/polecenie przez 

pielęgniarkę literatury pomagającą zrozumieć istotę chemioterapii – tylko 48% 

badanych otrzymało taką pomoc. 

Bardzo dobrze zostały ocenione działania pielęgniarskie w przypadku 

odczuwania przez badane pacjentki bólu kończyny górnej po operowanej 

stronie – miało z nimi styczność 86-88% badanych kobiet. Jedynie działanie 

polegające na zaleceniu pacjentce przyjmowania środków przeciwbólowych 

zleconych przez lekarza zaobserwowało mniej - 72% badanych.  

W przypadku problemu polegającego na odczuwaniu trudności z poruszaniem 

kończyną górną z powodu obrzęku limfatycznego po usunięciu węzłów 

chłonnych, wszystkie działania pielęgniarskie odnotowane zostały u 80-90% 

poddanych badaniu pacjentek. 

Poddając analizie działania pielęgniarskie w przypadku odczuwania przez 

badane pacjentki zaburzeń apetytu spowodowanego chemioterapią można 
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stwierdzić, że większość działań zostało przeprowadzonych. Najczęściej – na 

poziomie 82-86% - były to: poinformowanie, że utrata apetytu może 

występować jako objaw niepożądany w przebiegu leczenia cytostatykami, 

ponieważ zmienia się odczuwanie smaku niektórych potraw, poinformowanie o  

prawidłowym odżywianiu w czasie chemioterapii oraz zalecenie spożywania 

posiłków częściej i w małych ilościach. 

Pozostałe działania: przeprowadzenie rozmowy z pacjentką i rodziną na temat 

urozmaicenia jej diety, poinformowanie pacjentki o potrzebie spaceru przed 

posiłkiem, jeżeli jest to możliwe, aby nasilić uczucie głodu, zalecenie pacjentce 

odpoczynku po jedzeniu przez 2 godziny w pozycji siedzącej i zalecenie 

pacjentce wykonywanie toalety jamy ustnej przed posiłkami - zostały 

zrealizowane w przypadku 50-60% badanych kobiet. 

W porównaniu z pozostałymi działaniami, nieco gorzej wypadły działania 

skupione wokół odczuwania przez badane pacjentki dyskomfortu 

spowodowanego zaparciami podczas chemioterapii. Poinformowanie o 

metodach radzenia sobie z zaparciami przez stosowanie diety wysokobiałkowej, 

zalecenie wypijania dużych ilości płynów, a przed śniadaniem jednej szklanki 

przegotowanej ciepłej wody oraz zaproponowanie, po konsultacji z lekarzem 

prowadzącym, przyjmowania łagodnych ziół przeczyszczających, a w 

przypadku braku wypróżnienia zastosowanie środków farmakologicznych 

przeczyszczających i preparatów rozluźniających stolec, zostało 

przeprowadzone u 52-58% badanych, natomiast działanie polegające na 

zachęceniu do częstszych spacerów potwierdziło 72% badanych.  

W przypadku odczuwania dyskomfortu wynikającego z braku dostatecznej 

wiedzy na temat leczenia promieniami jonizującymi u badanych kobiet, 

większość działań pielęgniarskich zostało przeprowadzonych na poziomie 66-

80%. Jedynie dostarczenie pacjentce odpowiednich materiałów edukacyjnych 

miało miejsce u 52% badanych kobiet. 

Ostatni omawiany problem tj. odczuwanie świądu i pieczenia skóry w okolicy 

napromienianej po zakończonym leczeniu promieniami jonizującymi był bardzo 

powszechny u badanych respondentek. Zalecane działania pielęgniarskie 

zostały wykonane w przypadku 80-90% badanych pacjentek. 

Podsumowując, opieka pielęgniarska w omawianych obszarach wobec 

badanych kobiet była na bardzo wysokim poziomie. Większość działań zostało 

przeprowadzonych wobec 80-90% badanych. 
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 W literaturze przedmiotu, w pracy dotyczącej podobnej tematyki, 

większość badanych kobiet (75%) uważała, że podczas pobytu w szpitalu 

udzielono im wyczerpujących informacji o proponowanych metodach terapii 

oraz poinformowano o ryzyku związanym z podjęciem każdej z metod leczenia 

(79%). 

 Wyniki badań ankietowych wykazały, że respondentki (62%) zostały 

wyczerpująco poinformowane o możliwości wystąpienia skutków ubocznych 

stosowanych leków oraz o charakterze działań niepożądanych [8]. W badaniu 

własnym, w zależności od metody terapii, było to 60-90%.  

 We wskazanym badaniu kobiety oceniły jednak pozytywnie wsparcie 

udzielone im przez personel medyczny w trakcie hospitalizacji. 30% 

ankietowanych oceniło je jako duże, a 25% jako bardzo duże. Około 6% kobiet 

uważało, że wsparcie udzielane im w trakcie hospitalizacji było niewielkie, a 

ponad 7% respondentek twierdziło, że mogły liczyć na ogromne wsparcie ze 

strony zespołu terapeutycznego w trakcie zmagania się z chorobą 

nowotworową. W badaniu własnym nie stopniowano wsparcia, jednak 80-90% 

kobiet potwierdziło jego otrzymanie. 

 Można więc stwierdzić, że informacje połączone ze wsparciem 

otoczenia pozwalają kobiecie przejść przez proces leczenia i zaakceptować jego 

nieuniknione skutki.  

 Podobne wyniki uzyskali także inni autorzy [9],według których 

pacjentki z nowotworem piersi (83%) oczekują jak najwięcej informacji na 

temat swojej choroby, jedynie 16% respondentek życzy sobie, aby zakres 

przekazywanych informacji był ograniczony.  

 Z badań przeprowadzonych w 2007 roku przez CMJ PASAT w SP 

Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu z udziałem 784 respondentów wynika, że 

jedynie 47% z nich zostało wyczerpująco poinformowanych o ryzyku 

związanym z podejmowanym leczeniem [10]. Wyniki innej pracy [11] 

wskazują na ogromny wpływ szeroko pojmowanego wsparcia na wynik 

leczenia oraz rehabilitacji pacjentek z rozpoznaniem nowotworu piersi.  

 Wsparcie, szczególnie emocjonalne, pomaga redukować stres związany 

z chorobą nowotworową i obniżyć poziom lęku towarzyszący chorobie [12,13] 

oraz rekonwalescencji, a w efekcie zaakceptować zmienione wskutek leczenia 

ciało. 
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 Chorzy mają prawo i oczekują od personelu medycznego, że uzyskają 

pomoc, wsparcie i niezbędne informacje na temat swojej choroby. 

 Z perspektywy osoby oczekującej pomocy nie ma znaczenia naukowa 

nazwa danego rodzaju wsparcia, lecz fakt, że każdy może go udzielić poprzez 

danie okazji do wyrażenia emocji i cierpienia, dodawanie otuchy, wysłuchanie 

problemów, wykazanie zainteresowania i troski o drugą osobę. Wsparcie to 

także dostarczenie informacji pokazujących alternatywne sposoby działania w 

danej sytuacji, udzielanie porad, umożliwienie innego spojrzenia na problem, 

wyjaśnienie, opisanie, jak radzą sobie inni.  

 Należy pamiętać, że dawcą i źródłem wspierania (także kobiet chorych 

na raka piersi po mastektomii) może być każdy: osoba bliska (partner, rodzina, 

przyjaciele), pracownicy ochrony zdrowia, inni chorzy oraz członkowie grup 

wsparcia. 

Zgromadzenie i analiza oraz porównanie wyników badań pozwoliły na 

sformułowanie wniosków.  

Wnioski  

1. Dominującą terapią wspomagającą po mastektomii okazuje się 

chemioterapia, a związane z nią problemy są u kobiet dość powszechne. 

2. Badane pozyskują wiedzę na temat choroby w przeważającej części od 

lekarza, ale w grupie informatorów znalazła się też pielęgniarka.   

3. Pielęgniarka jest obecna przy pacjentce odczuwającej lęk i smutek z 

powodu rozpoznanej choroby nowotworowej. 

4. Pielęgniarka stwarza pacjentce poczucie bezpieczeństwa, wzbudza 

wiarę we własne siły i możliwość jej pokonania oraz wyjaśnia 

wątpliwości. 

5. W przypadku odczuwania niepokoju związanego z chemioterapią 

ponad 80% pacjentek otrzymało od pielęgniarki informację o 

możliwościach powikłań i rodzajach objawów niepożądanych oraz 

sposobach zapobiegania ich powstawaniu.  

6. Działania wspierające od personelu pielęgniarskiego w przypadku 

odczuwania bólu kończyny górnej po stronie operowanej uzyskało 

blisko 90% kobiet.  

7. Pacjentki z trudnościami z poruszaniem kończyną górną z powodu 

obrzęku limfatycznego po usunięciu węzłów chłonnych uzyskują 

poradę od pielęgniarki. 
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8. Ponad połowa respondentek otrzymała poradę w przypadku braku 

apetytu spowodowanego chemioterapią. 

9. Ponad 50% kobiet uzyskało od pielęgniarki informację na temat 

minimalizowania bądź eliminowania dyskomfortu spowodowanego 

zaparciami podczas chemioterapii.  

10. Pielęgniarka informowała, wyjaśniała i dostarczała materiały 

edukacyjne 80% pacjentkom na temat leczenia promieniami 

jonizującym. 

11. Pielęgniarka przekazała blisko 90% kobiet wskazówki dotyczące 

pielęgnacji w przypadku świądu i pieczenia w okolicy 

napromieniowanej po zakończonym leczeniu promieniami 

jonizującymi.  

12. Pielęgniarka pełni ważną rolę w opiece nad kobietą po mastektomii, 

mimo że opieka ta jest trudna i wymaga wszechstronnej wiedzy oraz 

gotowości do niesienia pomocy. 

13. Problemy opiekuńczo-pielęgnacyjne kobiet po mastektomii dotyczą 

sfery biologicznej, psychicznej, społecznej oraz wiedzy.  

14. W opinii badanych to pielęgniarka jest osobą, na którą mogą zawsze 

liczyć, od której doznają wsparcia, która buduje ich poczucie siły i 

bezpieczeństwa na drodze walki z chorobą nowotworową, którą toczą 

często przez wiele lat.  
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Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży 

Streszczenie 

Autorki zbadały stan wiedzy kobiet ciężarnych na temat zdrowego stylu życia i 

jego wpływu na rozwój płodu. Większość kobiet wie, że zdrowy styl życia w ciąży 

jest ważny, a nawet strategiczny dla rozwoju dziecka. Jednak niewiele potrafi 

powiedzieć, na czym ten zdrowy styl życia polega. Bycie w ciąży nie wymaga 

radykalnej zmiany trybu życia, tylko dostosowania pewnych zachowań do potrzeb 

rozwijającej się ciąży. Większość kobiet pozostaje pod opieką lekarza ginekologa 

przez cały okres ciąży, jednak nie zawsze stosuje się do jego zaleceń. Nie zawsze 

też rozumie jaki wpływ ma jej tryb życia na zdrowie nienarodzonego dziecka. 

Ważne jest ustalenie, co trzeba zrobić, aby kobiety miały lepszą wiedzę na ten 

temat. 

Słowa kluczowe: ciąża, zdrowe dziecko, styl życia 

Knowledge of women concerning healthy style of life during pregnancy 

Summary 

The authoresses have checked the level of knowledge of pregnant women 

concerning the healthy style of life and its influence on the fetus development. Most 

of the women know that a healthy lifestyle during pregnancy is important, and even 

strategic for the child’s development. Being pregnant does not require a total 

change of the style of life, it is enough to adjust certain behaviours to the needs of 

the pregnancy. Most of the women are under constant care of a gynecologist during 

the whole pregnancy time, still they may have tendencies not to follow the doctor’s 

recommendations. They do not always understand how their lifestyle influences the 

health of the unborn child. It is important to realize what should be done to enlarge 

the women’s knowledge concerning the given topic.  
Key words: pregnancy, healthy child, style of life 
 

Wstęp 

 Ciąża to piękny i bardzo ważny okres w życiu każdej kobiety. Jest to 

czas przemian, oczekiwania, ale także niepewności i niepokoju. Kobieta 
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swoją uwagę powinna skupiać w tym czasie zarówno na sobie, jak i na 

rozwijającym się w niej nowym organizmie, gdyż błędy przez nią 

popełnione mogą stać się przyczyną wad wrodzonych czy nieprawidłowego 

rozwoju dziecka. Kobieta powinna prowadzić zrównoważony tryb życia 

dostosowany do jej stanu. Ma to ogromne znaczenia dla jej zdrowia, 

właściwego przebiegu ciąży i przede wszystkim dla prawidłowego rozwoju 

płodu. 

 Ciąża jest to stan, w którym w macicy matki rozwija się nowe życie. 

Rozpoczyna się zapłodnieniem, czyli połączeniem komórki jajowej i  

plemnika, a kończy się przyjściem na świat dziecka. Ciąża trwa 9 miesięcy i 

umownie jest podzielona na 3 trymestry. 

Tuż po zapłodnieniu, wewnątrz komórki jajowej dochodzi do 

połączenia materiału genetycznego obojga rodziców. Natomiast na 

powierzchni komórki jajowej powstaje osłona zapobiegająca wnikaniu 

kolejnych plemników. Rozpoczynają się również pierwsze podziały 

komórkowe. Zarodek wędruje z jajowodu do macicy, gdzie zagnieżdża się 

w błonie śluzowej macicy. Do końca trzeciego tygodnia formują się l istki 

zarodkowe, z których będą powstawać narządy. Około trzeciego tygodnia 

pojawia się również serce, a pod koniec czwartego tygodnia zawiązki 

kończyn, płuc, tchawicy, wątroby, trzustki oraz nerek. W piątym tygodniu 

zaczyna formować się twarz, a w szóstym palce dłoni i stóp. Serce jest już w 

pełni uformowane. Można rejestrować pracę mózgu. Pod koniec trzeciego 

miesiąca kończy się okres tworzenia narządów, a zaczyna ich udoskonalanie 

i wzrost. Całe ciało jest pokryte meszkiem płodowym. Ruchy dziecka nie są 

jeszcze wyczuwalne dla matki. Znajduje się ono w worku owodniowym 

wypełnionym wodami płodowymi [1]. 

Przez pępowinę i łożysko dziecko czerpie potrzebne do rozwoju 

substancje odżywcze i pozbywa się zbędnych produktów przemiany materii. 

Na początku czwartego miesiąca kostnieje szkielet dziecka, rozwija się jego 

krążenie oraz odruch ssania. Matka może wyczuwać już jego ruchy. Mózg 

dziecka ma okresy snu i czuwania. Czteromiesięczne dziecko ma działające 

prawie wszystkie narządy zmysłów. W piątym miesiącu można określić już 

płeć dziecka, gdyż zewnętrzne narządy płciowe są już dobrze widoczne. W 

szóstym miesiącu dziecko otwiera oczy. Następuje też intensywny rozwój 

układu nerwowego. Pod koniec ósmego miesiąca dziecko zaczyna mieć 

coraz mniej miejsca, ustawia się w pozycji jak do porodu, tzn. głową w dół. 
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Dziewiąty miesiąc to czas intensywnych przygotowań do narodzin. Zmienia 

się między innymi wygląd skóry, znika meszek płodowy, jednak pozostaje 

gruba warstwa mazi płodowej [1]. 

Ciąża wiąże się także z objawami i odczuciami samej matki. Nie 

zawsze wyznacznikiem stanu błogosławionego jest tylko brak miesiączki. 

Niektóre kobiety już od samego początku czują, że spodziewają się dziecka. 

Jednym z takich objawów jest częste oddawanie moczu. Jest to efekt 

powiększania się macicy oraz działania hormonów przyspieszających 

krążenie krwi i wpływających na pracę nerek. Ważne jest w tym okresie 

dbanie o higienę osobistą w celu uniknięcia zakażenia dróg moczowych. Z 

dnia na dzień może się także zmienić wrażliwość na zapachy i smaki.  W 

ciąży bowiem ulega zmianie produkcja hormonów kontrolujących zmysł 

smaku. Może się też pojawić nadmierna ilość śliny w ustach. Kobiety bardzo 

wrażliwe na sygnały organizmu mogą wyczuwać zmiany w dolnej części 

brzucha, do których dochodzi już na samym początku ciąży. Spowodowane 

są one zagnieżdżaniem zarodka, zwiększonym przepływem krwi oraz 

powiększaniem się macicy. W czasie ciąży zmieniają się także piersi 

kobiety, które zaczynają przygotowywać się do laktacji. Stają się nabrzmiałe 

i wrażliwe na dotyk, ciemnieją brodawki. Na zmianę trybu życia ciężarnej 

maja wpływ również takie objawy jak senność i zmęczenie, spowodowane 

większym wydatkiem energetycznym m.in. na wykształcenie łożyska a 

przede wszystkim na rozwój dziecka. Za łatwe zasypianie natomiast jes t 

odpowiedzialny progesteron, produkowany już od pierwszych dni ciąży[2].  

Pierwsze 3 miesiące są kluczowe dla rozwoju dziecka, dlatego już od 

samego początku kobieta powinna zadbać przede wszystkim o profilaktykę. 

Higiena ciąży to głównie unikanie złych nawyków, które niekorzystnie 

wpływają na przebieg ciąży, i podtrzymywanie pozytywnych przyzwyczajeń 

sprzyjających zdrowiu matki i rozwojowi dziecka. Zachowania 

prozdrowotne charakterystyczne dla okresu ciąży to: 

1. zbilansowana i urozmaicona dieta 

2. umiarkowana aktywność fizyczna 

3. rezygnacja z substancji psychoaktywnych: nikotyny, alkoholu 

4. higiena osobista oraz higiena jamy ustnej 

5. odpowiednia ilość snu i odpoczynku 

6. unikanie sytuacji stresowych 

7. systematyczne badania lekarskie 
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8. leczenie schorzeń współistniejących, np. cukrzycy, nadciśnienia, 

próchnicy zębów [3]. 

Dziecko najlepiej rozwija się w atmosferze pozytywnych 

oddziaływań – czuje się bezpieczne, kiedy jego matka jest zrelaksowana, 

wypoczęta i zadowolona. Dlatego też kobietom w ciąży zaleca się 

prowadzenie spokojnego trybu życia, unikanie sytuacji stresowych, 

poświęcanie sporo czasu na sen i odpoczynek. Ważna jest także higiena 

osobista – wskazana jest kąpiel przynajmniej raz na dobę, najlepiej pod 

prysznicem. Zasad higieny należy również przestrzegać w przygotowywaniu 

i spożywaniu posiłków.  

 Narodziny dziecka są niezwykłym przeżyciem zarówno dla samej 

matki jak i dla całej rodziny. Kobieta powinna świadomie przygotować się 

do poczęcia, ciąży, porodu i całego macierzyństwa. Ciężarna powinna 

między innymi korzystać ze spacerów, gdyż zarówno jej jak i dziecku 

potrzebne jest słońce, świeże powietrze i ruch. W czasie ciąży równie ważny 

jest sen. Przyszła matka potrzebuje co najmniej 8 godzin snu w nocy 

i dodatkowego odpoczynku w ciągu dnia. Jeśli ciąża przebiega prawidłowo, 

zaleca się uczestnictwo w zajęciach Szkoły Rodzenia bez względu na to, 

która to ciąża. Ważny jest także ubiór kobiety ciężarnej, który powinien być 

estetyczny, dostosowany do klimatu, ale też luźny i nie krępujący ruchów. 

Obuwie powinno być wygodne i bez obcasów ze względu na utrzymanie 

właściwej postawy i potrzebę utrzymania równowagi. Będąc w  ciąży można 

pracować zawodowo i wykonywać obowiązki domowe, gdyż tego typu 

zajęcia nie wpływają ujemnie na przebieg ciąży. Tylko w niektórych 

zawodach, przy współistniejących czynnikach ryzyka, zaleca się zwolnienie 

z pracy lub wyeliminowanie zajęć niebezpiecznych dla ciąży, takich jak np. 

sport ekstremalny. Podsumowując, dokładna samoobserwacja, 

przeprowadzane kontrole lekarskie w poszczególnych miesiącach ciąży  a 

także wczesne wykrywanie i leczenie chorób przyczyniają się do 

zakończenia ciąży prawidłowym porodem oraz urodzenia zdrowego dziecka 

[4]. 

Sposób odżywiania się kobiety w okresie ciąży sprzyja urodzeniu 

zdrowego dziecka. Wpływa również na samopoczucie matki. Dieta powinna 

dostarczać wszystkich niezbędnych składników stanowiących budulec 

rozwijającego się dziecka jak również źródło energii dla  matki. 

Niedożywienie u matki może zwiększać ryzyko chorób serca, cukrzycy i 
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otyłości u dziecka. Niedobór niezbędnych składników pokarmowych może 

spowodować także nadmierne wypadanie włosów, osłabienie zębów, 

paznokci czy pogorszenie wzroku [5]. 

Nieprawidłowe żywienie w ciąży może niekorzystnie wpływać na 

rozwój płodu i być przyczyną poronienia lub przedwczesnego porodu. 

Niedobór specyficznych składników pokarmowych w czasie ciąży może 

również wpływać na powstawanie wad rozwojowych i chorób, które 

rozwijają się w dorosłym życiu. 

Za prawidłowe zapotrzebowanie na energię uważa się takie, które 

zapewnia utrzymanie prawidłowej masy ciała oraz wydatek energii 

potrzebny na utrzymanie zdrowia i aktywność fizyczną. Na wielkość 

wydatku energetycznego wpływa wiele różnych zjawisk, m.in. powstawanie 

płodu, łożyska, błon płodowych, jak również zmiany zachodzące w 

organizmie matki. Dodatkowy wydatek energetyczny związany jest 

z aktywnością kobiety ciężarnej, której masa ciała wzrasta wraz z rozwojem 

ciąży [6]. 

Dieta kobiety ciężarnej nie różni się od racjonalnego odżywiania 

każdego człowieka. W związku z nowo poczętym życiem wzrasta tylko 

zapotrzebowanie energetyczne, a także na witaminy, składniki mineralne 

oraz białko. Wiele kobiet obawia się znacznego przytycia w czasie  ciąży i z 

tego powodu zaczyna ograniczać jedzenie. Jednak właściwa ilość tkanki 

tłuszczowej jest warunkiem donoszenia ciąży.  

Stan odżywienia kobiety przed poczęciem i w trakcie ciąży wpływa 

na przyszłe zdrowie dziecka. Dobrze odżywiać się nie znaczy „jeść za 

dwoje”, gdyż nadmierna ilość kalorii będzie skutkować nadmiernym 

przyrostem masy ciała a nawet otyłością. Dieta ciężarnej powinna zawierać 

2500-2700 kcal na dobę. Powinna też uwzględniać wiek, stan odżywienia, 

styl życia, rodzaj wykonywanej pracy, wysiłek fizyczny itp. [7] 

W okresie ciąży najważniejsze jest dostarczenie wszystkich 

składników odżywczych: tłuszczów, białek, węglowodanów, witamin i 

składników mineralnych zgodnie z zapotrzebowaniem.  

Tłuszcze w diecie powinny pokrywać 30% zapotrzebowania 

energetycznego, w tym kwasy tłuszczowe nasycone nie powinny 

przekraczać 10%. Natomiast nienasycone kwasy tłuszczowe, które 

odgrywają ważną role w prawidłowym rozwoju mózgowia, powinny 
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pokrywać co najmniej 4,5% zapotrzebowania energetycznego. Ilość 

przyjmowanego cholesterolu nie powinna przekraczać 300 mg na dobę. 

Głównymi źródłami kwasów wielonienasyconych są: olej słonecznikowy, 

kukurydziany, sojowy oraz ryby morskie. Kwasy tłuszczowe 

jednonienasycone znajdują się w oleju rzepakowym oraz oliwie z oliwek. 

Kobieta ciężarna powinna spożywać tłuszcze w ograniczonych ilościach 

z dużą przewagą tłuszczów roślinnych, które zawierają nienasycone kwasy 

tłuszczowe oraz witaminę E [6]. 

Białka stanowią materiał budulcowy. Są niezbędne dla 

prawidłowego rozwoju dziecka. Odpowiadają za budowę nowych tkanek 

oraz tworzenie enzymów i hormonów. W diecie kobiety ciężarnej ponad 

połowę spożywanej ilości białka powinno stanowić białko zwierzęce. Zaleca 

się, by ilość białka w diecie ciężarnej wynosiła ok.  70-95 g/dobę. Białka 

powinny pokrywać ok. 20% dziennego zapotrzebowania energetycznego [3]. 

Węglowodany są podstawowym źródłem energii w organizmie. 

Występują głównie w produktach zbożowych, warzywach i owocach. W 

ciąży węglowodany złożone powinny stanowić 45-65% energii pożywienia. 

Cukry proste jak na przykład sacharoza nie powinny przekraczać 10% 

energii. Ważną rolę w diecie odgrywają warzywa jako źródło 

węglowodanów, witaminy C, kwasu foliowego, karotenu, błonnika i żelaza. 

Natomiast owoce oprócz łatwo przyswajalnych węglowodanów zawierają 

także wiele witamin. W okresie ciąży należy unikać słodyczy, gdyż 

zawierają duże ilości sacharozy, tłuszczu i energii. 

Witaminy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

organizmu. Większość z nich musi być dostarczana do organizmu z 

zewnątrz wraz z pokarmem. W ciąży ogrywają szczególną rolę w związku z 

intensywnym metabolizmem oraz rozwojem płodu. Najważniejsze z nich to 

witaminy: A, B6,  C, D, E, K i kwas foliowy. 

Na prawidłowy rozwój płodu wpływają również substancje 

mineralne, gdyż wpływają na prawidłowy metabolizm i biorą udział w wielu 

reakcjach enzymatycznych. Najważniejsze z nich to: żelazo, wapń, magnez, 

cynk i chlorek sodu [6]. 

Dietetycy radzą ciężarnym, by ich pokarmy były różnorodne. 

Powinny uwzględniać zarówno owoce i warzywa, jak również nabiał, 

produkty zbożowe, ryby, chude mięso, drób oraz rośliny strączkowe. Poza 
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tym ważne jest: regularne spożywanie posiłków, najlepiej 4-5 dziennie, 

spożywanie produktów zbożowych, głównie razowego pieczywa, które jest 

źródłem błonnika, cynku, magnezu, białka i witaminy B1,  jedzenie ryb 

(źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych), ograniczenie spożycia 

tłuszczów zwierzęcych na rzecz tłuszczów roślinnych, unikanie potraw typu 

fast-food, wypijanie ok. 2 l płynów w ciągu doby, ograniczenie kawy i 

mocnej herbaty, umiar w spożywaniu słodyczy, całkowita rezygnacja z 

alkoholu [8]. 

 Kobieta ciężarna powinna unikać następujących produktów 

spożywczych: produkty nieświeże, produkty niewiadomego pochodzenia, 

surowe mięso, ryby, jaja, owoce morza, mleko niepasteryzowane, żywność 

przetworzona zawierająca aromaty, barwniki i inne substancje dodatkowe, 

potrawy ciężkostrawne, słodycze – zawierają cukry proste, które dostarczają 

dużej ilości tzw. „pustych kalorii” i osłabiają apetyt, sól i ostre przyprawy, 

kawa, czarna herbata oraz alkohol. 

 Gdy ciąża przebiega prawidłowo, ciężarnym poleca się przede 

wszystkim gimnastykę. Systematyczne ćwiczenia powodują zwiększenie 

ogólnej wydolności i sprawności organizmu oraz lepsze przygotowanie do 

porodu. Opanowanie techniki właściwego oddychania, bardziej elastyczne 

mięśnie oraz większa kontrola nad własnym ciałem powodują przede 

wszystkim szybszy i sprawniejszy poród. Jedną z zalet aktywności fizycznej 

jest poprawa zdrowia psychofizycznego matki co wiąże się m.in. ze 

zmniejszeniem nadwagi, obniżeniem progu bólowego, poprawą jakości snu, 

poprawą sprawności fizycznej, zmniejszeniem częstości występowania 

zastojów żylnych czy powstawania obrzęków, jak również zwiększeniem 

poczucia własnej wartości. Ćwiczenia ruchowe w ciąży powinny spełniać 

kilka podstawowych zasad: stopniowy wysiłek, miarkowane tempo, czas 

trwania do 40 minut, pełny zakres wykonywanych ćwiczeń, ćwiczenia 

wykonywane we wszystkich pozycjach, z wyjątkiem leżenia przodem i  z 

ograniczeniem pozycji stojącej, prowadzenie ćwiczeń z pogłębionym 

oddychaniem brzusznym [3]. 

Umiarkowany wysiłek fizyczny poprawia samopoczucie, utrzymuje 

ciało w dobrej formie, ale również korzystnie wpływa na funkcjonowanie 

wszelkich układów. Ćwiczenia fizyczne pomagają także przygotować się do 

porodu poprzez wzmocnienie mięśni, bioder, miednicy i ud. Optymalnymi 

formami ruchu dla ciężarnych są nordic walking i spacery, pływanie i aqua 
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fitness oraz statyczne formy ruchu skierowane do kobiet ciężarnych, 

np. prenatalna joga czy gimnastyka dla ciężarnych. Takie zajęcia dla kobiet 

w ciąży zawierają wybrane elementy poszczególnych dyscyplin, 

dostosowane jednak do możliwości i potrzeb ciężarnych. Są łagodniejsze i 

mniej forsowne. Kobiety poznają własne ciało, uelastyczniają mięsnie dna 

miednicy, uczą się kontrolować oddech. Najczęściej instruktorzy takich 

zajęć wymagają zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do 

ćwiczeń. Z tego powodu przed przystąpieniem do ćwiczeń należy 

skonsultować się z lekarzem prowadzącym ciążę, gdyż istnieją 

przeciwwskazania do ćwiczeń, jak np. zagrożona ciąża, lekkie krwawienia, 

nadciśnienie [9]. 

Do dość często stosowanych w życiu codziennym, a szczególnie 

niepolecanych kobietom w ciąży zalicza się kofeinę, nikotynę i alkohol. 

Mają one negatywny wpływ na rozwój i stan zdrowia przyszłego dziecka, 

dlatego w okresie ciąży zaleca się rezygnację z przyjmowania tych 

substancji. 

Kofeina dostarczana do organizmu głównie w postaci kawy, nie jest 

aż tak szkodliwa jak alkohol czy nikotyna, niemniej jednak w okresie ciąży 

należy ją ograniczyć. Matka wypijając więcej niż 3 filiżanki kawy dziennie 

naraża swoje dziecko na negatywne działanie kofeiny. Kawa powoduje 

wzrost ciśnienia krwi zarówno u matki jak i u płodu. Wywołuje również 

efekt moczopędny i pobudzający. Kofeina powoduje zmniejszenie stężenia 

magnezu i wapnia, w związku z tym dziecko może być pobudzone, może 

także dochodzić do zaburzeń pracy serca. Zbyt duża ilość kofeiny w 

organizmie zmniejsza wchłanianie żelaza co może spowodować 

niedokrwistość. W miarę możliwości powinno się w okresie ciąży zastąpić 

kawę wodą mineralną [10]. 

Ponad 30% kobiet ciężarnych pali papierosy. Warunki rozwoju 

płodu w takiej sytuacji są znacznie gorsze niż u kobiet niepalących. Palenie 

tytoniu powoduje przejściowe niedotlenienie płodu a także gorsze 

odżywienie. Może to prowadzić do zahamowania rozwoju płodu i dalszego 

upośledzenia dziecka. Wraz z liczbą wypalanych papierosów rośnie również 

zagrożenie płodu. Wśród kobiet palących kilka papierosów dziennie ryzyko 

poronienia lub przedwczesnego porodu jest 2 razy wyższe niż u kobiet 

niepalących, natomiast u ciężarnych wypalających więcej niż 10 papierosów 

dziennie, ryzyko to wzrasta 5-krotnie. Stężenie nikotyny we krwi płodu jest 
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takie samo jak we krwi matki, dlatego też następuje bezpośrednie 

oddziaływanie nikotyny na układ nerwowy płodu, którego konsekwencją 

jest niedorozwój umysłowy i uszkodzenia nerwów. Nikotyna powoduje 

również zaburzenia łaknienia a w efekcie niedożywienie matki, co odbija się 

negatywnie na rozwoju płodu. Uszkodzenie łożyska sprawia, że staje  się ono 

przepuszczalne dla czynników toksycznych, m.in. bakterii, wirusów i 

związków chemicznych. Powoduje to zagrożenie uszkodzenia płodu, 

rozwoju wad wrodzonych czy zmian w układzie immunologicznym. 

Najważniejsze skutki palenia papierosów u kobiet w ciąży to: 

1. Niedotlenienie krwi matki i płodu: 

 opóźniony lub zahamowany  rozwój płodu 

 obumarcie płodu 

 ryzyko poronienia u 20-30% kobiet 

 niska masa urodzeniowa dziecka 

 mniejsza długość ciała i obwód głowy 

 wolniejszy rozwój psychofizyczny. 

2. Ilościowe i jakościowe niedożywienie matki i płodu 

 niedobór substancji energetycznych – wolniejszy rozwój 

fizyczny. 

 niedobór białka i witamin – zaburzenie rozwoju układu 

odporności, zahamowanie rozwoju narządów, zaburzenie 

dojrzewania komórek. 

3. Uszkodzenie łożyska: 

 zagrożenie wadami wrodzonymi, poronieniem i zamartwicą. 

4. Niska masa urodzeniowa: 

 zagrożenie urazem okołoporodowym. 

Z badań wynika, że około 50% dorosłych jest narażonych na bierne 

palenie w środowisku domowym, z czego niespełna połowę stanowią 

kobiety. Narażenie na bierne palenie powoduje zagrożenie dla zdrowia w 

stopniu niewiele mniejszym niż palenie aktywne, dlatego też kobiety 

ciężarne tym bardziej powinny unikać przebywania w otoczeniu palaczy 

[11]. 

Dziecko w łonie matki jest chronione przed szkodliwym działanie 

wielu czynników, ale nie przed alkoholem, który bez problemu przenika 

przez łożysko. Alkohol wywołuje zaburzenia rozwoju, których w 100% 
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można uniknąć przez eliminację go z diety ciężarnej. Alkohol wypity przez 

ciężarną po około godzinie osiąga w tkankach płodu poziom podobny do 

poziomu u matki. Jednak niedojrzała wątroba dziecka dużo gorzej radzi 

sobie z przetwarzaniem alkoholu. Z tego powodu skutki jego spożycia są 

znacznie dłużej odczuwane przez płód niż przez matkę. Alkohol wpływa 

destrukcyjnie na narządy, zwłaszcza na mózg, serce i nerki. Zaburza procesy 

biochemiczne i neurologiczne, prowadzi także do niedotlenienia. Najwięcej 

szkód wywołuje w pierwszych 3 miesiącach ciąży, ponieważ wtedy formują 

się główne narządy. U ciężarnych pijących alkohol często występują 

poronienia lub porody przedwczesne. Dziecko po urodzeniu ma zaniżoną 

wagę urodzeniową, problemy ze ssaniem, napięciem mięśniowym, jest 

płaczliwe. Mogą pojawiać się zaburzenia snu, zmniejszenie odporności czy 

zaburzenia ogólnego rozwoju. Najpowszechniejszym powikłaniem picia 

alkoholu w czasie ciąży jest płodowy zespół alkoholowy (FAS – Fetal 

Alcohol Syndrome). Kryteria rozpoznawania FAS to: 

 opóźnienie wzrostu płodu i noworodka 

 uszkodzenie układu nerwowego, upośledzenie rozwoju 

psychomotorycznego: zaburzenia zachowania, nadpobudliwość, 

obniżenie sprawności intelektu, problemy z koncentracją uwagi, 

wady rozwojowe czaszki 

 deformacja twarzy 

 inne cechy, takie jak: zaburzenia snu, opóźniony rozwój mowy, 

zaburzenia wzroku i słuchu, problemy z uczeniem się, 

zaburzenia rytmu serca i wady serca, wady postawy, zez, 

nieprawidłowy zgryz, rozszczep wargi i podniebienia [12]. 

Kobieta w ciąży, która pije alkohol naraża swoje dziecko na 

wystąpienie nieodwracalnych uszkodzeń mających konsekwencje przez całe 

jego życie. Badacze nie ustalili „bezpiecznej” dla kobiet w ciąży ilości 

alkoholu, której spożycie nie naraża płodu. Dlatego kobiety planujące 

dziecko lub spodziewające się go nie powinny w ogóle pić alkoholu.  

Działaniami promującymi zdrowie w okresie ciąży jest opieka 

prenatalna. Opieka przedporodowa to przede wszystkim całokształt 

działalności prozdrowotnej, profilaktycznej i leczniczej w odniesieniu do 

ochrony zdrowia kobiety w ciąży i jej rodziny. Ma ona na celu zmniejszenie 

śmiertelności okołoporodowej, poprawę samopoczucia ciężarnej, 
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promowanie rozwoju cech rodzicielskich a także utrzymanie dobrostanu 

płodu [13]. 

Celem opieki prenatalnej w odniesieniu do kobiety jest: 

 utrzymanie jej dobrego samopoczucia, emocjonalnego 

zdrowia oraz przekonania o własnym i dziecka 

bezpieczeństwie w czasie ciąży, porodu i połogu 

 zmniejszenie ryzyka zachorowania lub straty ciąży 

 zachęcanie do dbania o własne zdrowie oraz przekazanie 

informacji dotyczących ciąży i rodzicielstwa 

 zmniejszenie ryzyka dla zdrowia podczas następnych ciąż i 

w czasie wychowywania dzieci [13]. 

Ciąża to niezwykły czas, w którym kobieta i jej dziecko wymagają 

szczególnej opieki. Dlatego też tak ważne stają się regularne wizyty u 

lekarza ginekologa prowadzącego ciążę. Po raz pierwszy kobieta powinna 

zgłosić się do lekarza zaraz po stwierdzeniu, że jest w ciąży, jednak nie 

później niż do 10 tygodnia. Wtedy też lekarz przeprowadza wywiad, robi 

badanie USG, określa „wiek” ciąży i zleca kolejne badania. W  czasie każdej 

wizyty powinno zostać przeprowadzone badanie ciśnienia krwi, masy ciała i 

ewentualnych obrzęków, badanie położnicze przez pochwę i badanie USG a 

także badanie ogólne moczu i morfologia. Pierwszy trymestr trwa od 

pierwszej miesiączki do 12-13 tygodnia. Powstają w tym czasie 

najważniejsze tkanki i narządy. Tworzy się też pępowina, która dostarcza 

dziecku wszystkich składników odżywczych. Dodatkowe badania w tym 

czasie to: badanie piersi, grupa krwi i czynnika Rh (w przypadku 

niezgodności czynnika Rh u matki i ojca także ocena obecności przeciwciał 

anty-Rh), poziom cukrów we krwi na czczo, odczyn WR w kierunku kiły, 

odczyn HBS w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu B, 

przeciwciała przeciw różyczce, przeciwciała przeciw toksoplazmozie.  

Trymestr drugi trwa od 14 do 27-28 tygodnia. Dziecko jest w tym 

czasie już ukształtowane. Oprócz badań wykonywanych przy każdej wizycie 

u lekarza, przyszłą mamę czeka głównie badanie USG pozwalające wykryć 

wady rozwojowe, ocena tętna płodu a także test doustnego obciążenia 

glukozą, wykluczający ewentualną cukrzycę ciężarnej. Trzeci trymestr to 

czas na wykonanie badań pozwalających przygotować się do porodu i 

połogu. Dodatkowe badania zlecane w tym okresie to: ocena tętna płodu, 
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poziom cukru we krwi na czczo, badanie mikrobiologiczne, ocena ruchów 

płodu przez ciężarną, KTG [14]. 

 Słowo suplementacja zwykle kojarzy się z preparatami 

farmaceutycznymi. Jednak powinna być również rozumiana jako 

uzupełnianie odżywiania naturalnymi produktami, ściśle określonymi 

jakościowo oraz ilościowo. Niektóre kobiety, często pod wpływem reklamy 

sądzą, że tabletka preparatu zwierającego zestaw witamin i minerałów w 

pełni zastąpi właściwą dietę. Natomiast preparaty farmaceutyczne są jedynie 

uzupełnieniem prawidłowego odżywiania [6]. 

Zapotrzebowanie na witaminy i minerały jest uzależnione od wielu 

czynników takich jak sposób odżywiania, styl życia czy chociażby wiek. Nie 

jest możliwe przedawkowanie witamin dostarczanych z naturalnych źródeł, 

jakimi są m.in. warzywa i owoce, produkty mięsne czy zbożowe. Istnieje 

jednak ryzyko przedawkowania, jeśli będziemy je dostarczać do organizmu 

w postaci tabletek. Podejmując decyzję o stosowaniu syntetycznych 

preparatów witaminowych nie należy przekraczać zalecanych przez 

producentów dawek. Należy pamiętać również o zachowaniu ostrożności 

przy stosowaniu kilku takich preparatów, gdyż mogą one zawierać te same 

substancje - witaminy czy minerały. Stosowanie ich łącznie może 

doprowadzić do przekroczenia zalecanej dawki któregoś składnika. 

Zażywanie jakichkolwiek leków w czasie ciąży i karmienia piersią zawsze 

wymaga konsultacji lekarskiej. 

W opinii specjalistów, nawet najbardziej zbilansowana dieta może 

okazać się dla kobiety w ciąży niewystarczająca. Wszystkie pacjentki 

rozważające suplementację, powinny mieć na uwadze wymagania swoje i 

przede wszystkim dziecka. Należy dodać, że niektóre z dostępnych 

preparatów mogą się okazać niebezpieczne ze względu na niewłaściwą 

dawkę jednego ze składników lub interakcje z innymi lekami 

przyjmowanymi w tym okresie. Warto pamiętać, że fizjologia ciąży wymaga 

całkiem innej podaży witamin i soli mineralnych w różnych jej okresach. 

Zapotrzebowanie to wzrasta już od pierwszego trymestru i związane jest 

głównie ze wzrostem płodu, jak i z ogólną kondycją ciężarnej. Doustne 

suplementy diety zaleca się przede wszystkim ciężarnym przed 16 rokiem  

życia, w ciąży wielopłodowej, z niedowagą, palącym, stosującym dużą ilość 

używek oraz znajdującym się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej [15].  
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Rekomendowane dawki poszczególnych witamin i mikroelementów 

często ulegają zmianie. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zaleca 

przyjmowanie w czasie ciąży kwasu foliowego i jodu, a w późniejszym 

okresie także żelaza. Przy diecie ubogiej w ryby zaleca się też przyjmowanie 

kwasów omega-3, a przy niskiej ekspozycji słonecznej witaminę D. 

Wszystkie suplementy witaminowe dla ciężarnych zawierają kwas foliowy, 

gdyż jego niedobór może powodować wady wrodzone u płodu, a foliany 

zawarte w żywności nie pokrywają jego całkowitego zapotrzebowania. 

Zgodnie z zaleceniami kobiety w wieku rozrodczym powinny stale 

przyjmować kwas foliowy, a na pewno co najmniej 1-2 miesiące przed 

zapłodnieniem i w I trymestrze ciąży. Na uwagę zasługują również jony 

żelaza, które regulują czynność układu krwionośnego, nerwowego 

i odpornościowego, a także uczestniczą w transporcie tlenu przez 

hemoglobinę. W okresie ciąży zapotrzebowanie na ten pierwiastek wzrasta o 

ok. 44% w efekcie rozwoju łożyska i płodu, dlatego tak ważna jest jego 

suplementacja. Zaleca się podawanie w sposób długotrwały małych dawek 

chelatów żelaza, gdyż są one lepiej przyswajalne i bardziej odporne na 

interakcje z pożywieniem. Kolejnym ważnym pierwiastkiem jest jod, 

którego niedobór może prowadzić do powstawania zaburzeń pracy tarczycy i 

uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego dziecka, a także wzrostu 

ryzyka poronień i śmiertelności noworodków. Niezwykle istotna jest także 

suplementacja witaminy D, która reguluje gospodarkę wapniowo-

fosforanową, wpływa na przewodzenie impulsów nerwowych, kurczliwość 

mięśnia sercowego, reguluje czynność układu odpornościowego, a także 

pomaga utrzymać dobry słuch. Niedobór tej witaminy u kobiet ciężarnych 

może spowodować nieprawidłową mineralizację kości u dziecka. Jednym z 

ważniejszych składników suplementów witaminowych są również 

wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Są one elementem składowym błon 

fosolipidowych układu nerwowego i siatkówki oka. Najistotniejszą rolę w 

ciąży odgrywa kwas dokozaheksaenowy (DHA), którego dostarczanie 

obniża ryzyko przedwczesnego porodu oraz wystąpienia depresji 

poporodowej u matki, a także warunkuje prawidłową masę urodzeniową 

dziecka. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje przyjmowanie 

DHA już od pierwszego miesiąca ciąży. Część preparatów prenatalnych 

zawiera również wyciąg z imbiru, który ma udowodnioną aktywność 

przeciwwymiotną, wykorzystywaną głównie w chorobie lokomocyjnej oraz 

przy nudnościach ciężarnych. Jednakże istnieją przesłanki o  mutagennym 
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działaniu związków obecnych w kłączu, dlatego alternatywą dla 

przyjmowania imbiru jest częste przyjmowanie małych posiłków i 

podawanie witamin z grupy B. Nie ma naukowych dowodów, wskazujących 

na konieczność podawania witamin i minerałów w okresie ciąży. Kobieta w 

tym szczególnym czasie pozostaje pod opieką lekarza, który zaleci 

suplementację, jeśli zajdzie taka potrzeba [16]. 

Z kolei leki w czasie ciąży należy stosować tylko wtedy, gdy 

korzyści terapeutyczne przewyższają ryzyko uszkodzenia płodu, gdyż każda 

decyzja o przyjęciu leku może negatywnie wpłynąć na nienarodzone 

dziecko. Każdorazowe przyjęcie jakiegokolwiek leku w okresie ciąży, nawet 

dostępnego bez recepty, należy zawsze skonsultować z lekarzem i 

ograniczyć do niezbędnego minimum. Warto również wspomnieć, że 

szkodliwość leków nie jest jednakowa w przebiegu całej ciąży. Największą 

wrażliwość płód wykazuje w pierwszym trymestrze, kiedy to kształtują się 

ważne narządy. Podobnie niekorzystny wpływ mogą mieć leki na koniec 

ciąży, gdy następuje przyspieszony rozwój tych narządów. Do powikłań 

polekowych należą również przedwczesna akcja porodowa lub opóźnienie 

porodu. Z biofarmaceutycznego punktu widzenia przyjmowanie leków w 

ciąży wiąże się głównie z przenikaniem substancji leczniczych przez 

łożysko. Płód jest o wiele bardziej wrażliwy na działanie leków niż matka, 

głównie ze względu na niedojrzałość układów eliminujących szkodliwe 

substancje. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dokonała klasyfikacji 

leków pod kątem ich bezpieczeństwa stosowania w ciąży na 5 kategorii: A, 

B, C, D, E.  

Każdy lek jest zaopatrzony w ulotkę dla pacjenta zawierającą wskazania, 

dawkowanie, przeciwwskazania, działania niepożądane oraz bezpieczeństwo 

stosowania w ciąży i karmieniu piersią. Informacje te powinny być 

przekazane w sposób zwięzły i przystępny [17]. 

 Przyjmowanie leków w czasie ciąży zawsze wiąże się z ryzykiem 

wystąpienia wad rozwojowych u płodu bądź komplikacji podczas porodu. 

Wpływ farmakologiczny leków na płód związany jest przede wszystkim 

z przechodzeniem substancji leczniczych przez błonę kosmówkową łożyska. 

O tym, jakie stężenie leku otrzyma płód w łonie matki, decyduje między 

innymi rodzaj i ilość przyjętego leku oraz zdolność jego metabolizowania 

przez kobietę w ciąży i jej dziecko. Płód jest bardziej wrażliwy na leki niż 

matka, gdyż wolniej eliminuje szkodliwe produkty przemiany leków ze 
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względu na nie w pełni wykształcone układy enzymatyczne. Ważnym 

czynnikiem jest także grubość błony kosmówkowej łożyska, wielkość 

powierzchni łożyska oraz aktywność jego enzymów i skala ukrwienia. 

Wrażliwość płodu na działanie leków zmienia się również w  zależności od 

stopnia zaawansowania ciąży. W okresie preimplantacyjnym 

i presomitowym, tj. do 18 dnia po zapłodnieniu, leki albo nie wpłyną w 

żadnym stopniu na dalszy przebieg ciąży albo od razu doprowadzą do 

poronienia. W okresie tzw. organogenezy, tj. od 19 do 80 dnia następuje 

kształtowanie się najważniejszych narządów i każda farmakologiczna 

ingerencja może negatywnie wpłynąć na prawidłowy ich rozwój. Na 

większą troskę zasługuje również czas bezpośrednio przed porodem, kiedy 

błona kosmówkowa łożyska staje się coraz cieńsza a leki przechodzą do 

organizmu dziecka szybciej i w większej ilości. Są jednak sytuacje, kiedy 

pewne leki stają się wskazane u kobiet ciężarnych, ze względu na zdrowie 

matki i dziecka. Podsumowując, każde nawet jednorazowe przyjmowanie 

pozornie nieszkodliwego leku w okresie ciąży, powinno być konsultowane z 

lekarzem prowadzącym ginekologiem – położnikiem [18]. 

„Pamiętaj, przed użyciem zapoznaj się z ulotką bądź skonsultuj się z 

lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża 

twojemu życiu i zdrowiu.” Chyba każdy zna to zdanie na pamięć, ale czy 

stosuje tą zasadę w życiu codziennym? Do każdego opakowania leku 

dołączona jest informacja o jego działaniu, wskazaniach, a  przede 

wszystkim o dawkowaniu. Jest to swego rodzaju instrukcja, z której każdy 

pacjent powinien korzystać. Gwarantuje to skuteczność oraz bezpieczeństwo 

stosowania leków dostępnych bez recepty a przecież bezpieczeństwo to 

najważniejsze co dają nam ulotki. Jeżeli się z nimi zapoznamy, unikniemy 

błędów powodujących niebezpieczne zatrucia.  

Cele pracy 

Ocena wiedzy kobiet ciężarnych na temat zdrowego stylu życia i 

jego wpływu na rozwój płodu. 

Materiał i metoda 

Badanie zrealizowano w 2012 r., w Samodzielnym Publicznym 

Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Badaniem objęto 50 

kobiet, które przebywały na oddziale ginekologiczno - położniczym. Jako 

narzędzie badawcze zastosowano ankietę własnej konstrukcji. 
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Kwestionariusz składał się z 26 pytań. W części socjomedycznej zapytano 

badane o: wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, status zawodowy. 

Natomiast część druga dotyczyła w szczególności stylu życia kobiet w ciąży 

w zakresie zmiany nawyków żywieniowych, stosowania używek, 

aktywności fizycznej, przyjmowania ogólnodostępnych suplementów 

witaminowych i leków nie zleconych przez lekarza. Pytania nawiązywały 

też do opieki medycznej oraz edukacji zdrowotne dla ciężarnych. Pacjentki 

otrzymały informacje dotyczące sposobu wypełnienia ankiety i  zapewnienie 

o anonimowości zebranych danych. W badaniach brano pod uwagę poglądy 

kobiet, które urodziły co najmniej jedno dziecko. 

Wyniki 

Największą grupę stanowiły kobiety w wieku 20 – 25 (30%) oraz 26 

– 30 lat (32%). Jest to przedział wiekowy najkorzystniejszy dla urodzenia 

zdrowego dziecka. 

 

Rycina 1. Badane kobiety według wieku 

Jak pokazują wyniki, niemal połowa badanych kobiet (48%) 

legitymowała się wykształceniem średnim, a 36% posiadało wykształcenie 

wyższe. Pozostałe 10 i 6% to kobiety z wykształceniem zawodowym i 

średnim. 
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Rycina 2. Wykształcenie badanych kobiet 

Bardzo duży wpływ na przebieg ciąży i stan zdrowia przyszłego 

dziecka ma praca zawodowa przyszłej mamy. Ponad połowa badanych jest 

czynna zawodowo (62%), a 24% to bezrobotne. Tylko 14% badanych 

jeszcze się uczy. 

 

Rycina 3. Status zawodowy badanych kobiet 

Zdecydowana większość badanych jest zamężna (84%). Nieliczną 

grupę stanowiły panny (12%) i kobiety rozwiedzione (4%). W badaniu nie 

wzięły udziału wdowy. 

Najliczniejszą grupę badanych stanowiły kobiety, które były już w 

ciąży raz lub dwa razy, natomiast najmniej liczną kobiety mające więcej niż 
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3 dzieci. Wszystkie w okresie ciąży pozostawały pod opieką lekarza 

ginekologa. 

 

Rycina 4. Liczba przebytych ciąż 

Zapytano badane, czy zajście w ciążę spowodowało zmianę ich stylu 

życia. Twierdząco odpowiedziało 68%, natomiast u 32% bycie w ciąży nie 

spowodowało zmian w dotychczasowym stylu życia. 

Organizm kobiety w okresie ciąży zwiększa zapotrzebowanie na 

energię, dlatego tak ważny staje się właściwy sposób odżywiania i 

dostarczenie wszystkich niezbędnych matce i dziecku składników 

odżywczych. W przeprowadzonym badaniu tylko 24% ankietowanych 

kobiet twierdzi, że nic się nie zmieniło w ich jadłospisie. Pozostała część 

kobiet zmieniła swoje nawyki żywieniowe, gdy dowiedziały się o ciąży.  

Jak wiadomo, używki w ciąży, m.in. kofeina, są w znacznym stopniu 

szkodliwe dla nienarodzonego jeszcze dziecka. Nie oznacza to jednak 

rezygnacji z picia kawy, ale ograniczenie ilości jej spożycia. Dlatego kolejne 

pytanie dotyczyło spożywania kawy w okresie ciąży.  

 

Rycina 5. Spożycie kawy w okresie ciąży w opinii badanych  
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Niemal połowa (42%) ciężarnych zrezygnowała z picia kawy, a 52% 

wypijało 1 kawę dziennie. Tylko kilka kobiet deklarowało picie kawy 2 – 3 

razy dziennie lub częściej. 

Powszechnie wiadomo, że dym tytoniowy zawiera wiele substancji 

toksycznych. Palenie w ciąży ma negatywny wpływ również na zdrowie i 

życie dziecka. Nie tylko matka musi mieć świadomość szkód, jakie 

powoduje dym papierosowy, ale także ci, którzy palą w jej otoczeniu, gdyż 

palenie bierne jest równie szkodliwe, co czynne.  

 

Rycina 6. Zaprzestanie palenia papierosów w okresie ciąży 

Z analizy danych wynika, iż 80% ciężarnych nie pali papierosów. 

Tylko 12% deklaruje wypalanie 1–2 papierosów dziennie, a 4% przyznaje 

się do palenia 3-5 papierosów dziennie. Niewiele - 2% pali powyżej 

6-10 papierosów dziennie” i „sporadycznie”. 

Jeszcze kilka lat temu zarówno kobiety, jak i całe społeczeństwo nie 

zdawało sobie sprawy, że picie alkoholu w ciąży może niekorzystnie 

wpływać na rozwój płodu. Powszechne stały się przekonania, że jedno piwo 

nie zaszkodzi dziecku, a alkohol wzmaga laktację. Dzisiaj stosunek do picia 

alkoholu w ciąży radykalnie się zmienił, gdyż spożywanie nawet małych 

ilości negatywnie wpływa na rozwój dziecka. 

Zadawalający jest fakt, że zdecydowana większość badanych (86%) 

nie piła alkoholu w okresie ciąży. Tylko 16% respondentek twierdzi, że 

spożywała alkohol rzadko i w małych ilościach.  

Aktywność fizyczna ma bardzo duże znaczenie dla kobiet w ciąży. 

Może zapobiec wielu dolegliwościom ciążowym, jak również wpływa na 

lepsze przygotowanie do porodu. Przede wszystkim ruch ma zawsze 

pozytywny wpływ na samopoczucie. Szybko poprawia nastrój, rozładowuje 
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napięcie. Aktywność fizyczna pozwala także utrzymać w  normie masę ciała 

i ułatwia powrót do zgrabnej sylwetki po porodzie. 

Ćwiczenia gimnastyczne, zalecane kobietom w ciąży, wykonywało 

tylko 18% badanych. Wpływ na to mogą mieć również błędne poglądy na 

ten temat, nie tylko samych kobiet, ale całego społeczeństwa.  

Coraz powszechniejsze w Polsce stają się tzw. szkoły rodzenia. 

Oferują one przede wszystkim pomoc w przygotowaniu się do porodu, jak 

również do opieki nad dzieckiem. Mają one za zadanie pomóc rodzicom 

zdobyć doświadczenie, jak radzić sobie w nowej sytuacji, jaką jest przyjście 

na świat dziecka 

.  

Rycina 7. Uczestnictwo badanych w zajęciach szkoły rodzenia 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, tylko 16% badanych 

przyznało, że korzysta z tych zajęć. Może to wynikać z niedostatecznego 

rozpowszechnienia takich placówek, jak również z niedostatecznej wiedzy 

na ich temat. 

Dość często w okresie ciąży kobietę przepełnia niepewność i strach. 

Jednym z najczęściej nurtujących przyszłe mamy pytań jest „Czy dziecko 

będzie zdrowe?” Duża część kobiet nie zdaje sobie sprawy, że na przebieg 

ciąży mają wpływ także czynniki środowiskowe. Skutków wielu z nich 

można uniknąć, a sama znajomość może zapobiec ich niekorzystnemu 

wpływowi na rozwój ciąży i stan zdrowia dziecka. 
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Rycina 8. Wiedza o istniejących zagrożeniach ze strony matki i 

środowiska dla prawidłowego rozwoju ciąży 

Analiza zebranego materiału badawczego wykazała, że o 

istniejących zagrożeniach ze strony matki i środowiska dla prawidłowego 

rozwoju ciąży było poinformowanych 80% ciężarnych. Mimo to aż 78% 

badanych kobiet odczuwała lęk związany ze zdrowiem nienarodzonego 

dziecka. 

 

Rycina 9. Odczuwanie lęku o stan zdrowia przyszłego dziecka  

 Kobieta w ciąży, ze względów zdrowotnych, nie zawsze jest w stanie 

wykonywać swoje dotychczasowe obowiązki zawodowe. Czasem dla dobra 

jej i dziecka konieczne staje się zwolnienie lekarskie. Po przeprowadzeniu 

analizy stwierdzono, że aż 62% respondentek korzystało ze zwolnienia 

lekarskiego w okresie ciąży. 

Powszechnie wiadomo, że prawidłowy przebieg ciąży jak również 

rozwój psycho-fizyczny nienarodzonego dziecka zależy m.in. od 

dostarczania odpowiednich ilości witamin i  składników mineralnych. Z 

każdym trymestrem wzrasta na nie zapotrzebowanie. Ponieważ nie zawsze 
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możliwe jest dostarczanie ich poprzez dietę, kobiety coraz częściej sięgają 

po suplementy dostępne w aptekach.  

 

 

Rycina 10. Przyjmowanie witamin/suplementów diety przeznaczonych 

dla kobiet w ciąży 

Na podstawie zebranych wyników stwierdzono, że 88% badanych 

kobiet przyjmowało suplementy diety przeznaczone dla kobiet ciężarnych, 

dostępne w aptekach bez recepty. 

Z uwagi na to, że poprzez dietę nie można pokryć zapotrzebowania 

na wszystkie niezbędne składniki odżywcze, wiele ciężarnych decyduje się 

na ich suplementację. Jednak wiążą się z tym wątpliwości, który z 

dostępnych preparatów wybrać? Czym kierować się przy ich wyborze?  

 

 

Rycina 11. Motywy wyboru witamin/suplementów diety dla ciężarnych  

Analiza zebranego materiału badawczego wykazała, że dokonując 

wyboru preparatów witaminowych, 60% kobiet ciężarnych sugerowało się 

poradą lekarza lub pielęgniarki i położnej. Z porady farmaceuty korzystało 

16%, a pozostałe 20% za najbardziej adekwatne przyjęło kryterium ceny. 
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Odpowiedź „inne” wybrały dwie osoby wskazując jako motyw skład danego 

preparatu witaminowego oraz opinie innych mam. Stanowiły one 4% 

badanej grupy. Nikt nie wskazał reklamy jako ważnego czynnika 

wpływającego na zakupy w aptece.  

Zmiany hormonalne, jak również podjadanie w ciąży sprzyjają 

rozwojowi próchnicy. Dlatego też bardzo ważnym działaniem 

profilaktycznym staje się regularna kontrola jamy ustnej. Ocena zebranego 

materiału badawczego wykazała, że 52% badanych nie kontrolowało stanu 

jamy ustnej u lekarza stomatologa w okresie ciąży. Pozostałe 48% 

ankietowanych prezentowało większą świadomość zdrowotną i korzystało z 

porad lekarza stomatologa.  

 Niemal w każdym artykule czy podręczniku dotyczącym ciąży 

można znaleźć zalecenie unikania jakichkolwiek lekarstw. Jednak czasem 

ich zażycie staje się konieczne, choćby w przebiegu zwykłego przeziębienia. 

Wówczas najlepiej skonsultować się z lekarzem prowadzącym, gdyż 

pochopne przyjmowanie leków w okresie ciąży może mieć tragiczne skutki. 

Aż 44% badanej populacji kobiet twierdzi, że w okresie ciąży przyjmowało 

leki dostępne w aptekach bez recepty np. środki przeciwbólowe, 

przeciwgorączkowe. Przyjmowane przez ciężarną leki zawsze w jakiś 

sposób wpływają zarówno na jej organizm, jak i na płód. Dlatego tak ważne 

jest, by w tym szczególnym okresie konsultować się z lekarzem lub 

farmaceutą, albo chociaż dokładnie czytać ulotki. 

Tylko 3 kobiety, które przyznały się do przyjmowania wyżej 

wymienionych leków nie zasięgało opinii lekarza lub farmaceuty na temat 

bezpieczeństwa stosowania ich w okresie ciąży. Stanowiły one tylko 14% tej 

grupy. 

Na pytanie czy przyjmując w ciąży jakiekolwiek leki dostępne bez 

recepty, kobiety stosowały się do zaleceń lekarza, farmaceuty bądź chociaż 

ulotki dołączonej do opakowania, wszystkie odpowiedziały twierdząco. 

Tylko 1 osoba z 22, które zażywały wyżej wspomniane leki przyznała, że 

informacje z ulotki nie były jasne ani zrozumiałe. Stanowiła ona jedynie 5% 

populacji kobiet przyznających się do przyjmowania jakichkolwiek lekarstw 

w okresie ciąży.  

 Wiadomość o ciąży często wywołuje mieszane uczucia u przyszłych 

rodziców. Pojawia się wtedy najwięcej wątpliwości. Skąd czerpać wiedzę, 
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jeśli lekarz nie odpowie na wszystkie nurtujące ciężarną pytania? Każda 

zainteresowana kobieta powinna poszukiwać innych źródeł informacji. 

 

 

Rycina 12. Źródła wiedzy na temat stylu życia kobiet w ciąży  

(odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyż można było wybrać więcej niż 

jedną odpowiedź) 

Ocena zebranego materiału badawczego dotyczącego źródeł wiedzy 

na temat stylu życia kobiet ciężarnych wykazała, że najwięcej osób czerpie 

swoją wiedzę od lekarza lub pielęgniarki położnej (62%), jak również z 

Internetu (56%). Aż 21 osób (42%) jako swoje źródło informacji wskazało 

różnego rodzaju gazety, broszury lub książki, a 20% kobiet także 

doświadczenie rodziny i znajomych. Niewiele, bo jedynie 10% wymieniło 

radio i telewizję. Tylko jedna osoba wskazała odpowiedź „Inne”, podając 

również szkołę rodzenia jako miejsce, gdzie można wiele się nauczyć 

i dowiedzieć na temat ciąży, porodu i połogu. Stanowiła to 2% badanej 

grupy. 

Wnioski 

1. Wiadomość o ciąży ma znaczący wpływ na zmianę stylu życia, w 

tym także nawyków żywieniowych kobiet ciężarnych. 

2. Większość kobiet ogranicza lub nawet zaprzestaje spożycia alkoholu 

i palenia papierosów w okresie ciąży. 

3. Wszystkie badane kobiety pozostawały pod opieką lekarza 

ginekologa przez okres ciąży. Jednak tylko połowa z nich w tym 

czasie kontrolowała stan jamy ustnej u stomatologa. 
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4. Większość kobiet przyjmuje dodatkowe witaminy przeznaczone dla 

kobiet ciężarnych. Duży wpływ na tę sytuację ma porada lekarza 

prowadzącego ciążę lub pielęgniarki położnej. 

5. Nie ma jednoznacznego źródła informacji na tematy związane z 

ciążą, porodem i połogiem. Najczęściej kobiety czerpią swoją 

wiedzę od lekarza lub pielęgniarki, jak również czytują artykuły 

zamieszczane na stronach internetowych, w różnego rodzaju 

gazetach czy broszurach poświęconych tej tematyce. 

Podsumowanie 

W 1986 r. na Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia w 

Ottawie określono, że promocja zdrowia to przede wszystkim proces 

umożliwiający każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania na własne 

zdrowie. Działaniami promującymi zdrowie w odniesieniu do kobiet 

ciężarnych jest opieka przedporodowa. Podstawową formą promocji zdrowia 

staje się podejmowanie działań edukacyjnych kobiet w ciąży, które powinny 

mieć miejsce już podczas pierwszej wizyty u lekarza ginekologa.  

Zasadniczą rolę w podnoszeniu jakości opieki nad matką i dzieckiem 

ma informowanie społeczeństwa w okresie prokreacyjnym o czynnikach 

niekorzystnie wpływających m.in. na przebieg ciąży. Do tych czynników 

zalicza się używki, nieracjonalne odżywianie, zakażenia narządu rodnego, w 

tym choroby przenoszone drogą płciową, czynniki środowiskowe itp. Do 

zadań lekarza oraz położnej należy także edukacja kobiety w  zakresie 

zachowań korzystnych dla jej zdrowia i rozwoju płodu [13]. 

Jednym z celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia na 

lata 2007-2015 jest między innymi poprawa opieki zdrowotnej nad matką, 

noworodkiem i małym dzieckiem. Wynika to z tego, że najczęstszą 

przyczyną zgonów niemowląt w Polsce są nadal stany chorobowe 

powstające w okresie okołoporodowym, czyli w trakcie trwania ciąży oraz w 

ciągu pierwszych 6 dni życia noworodka. Nadrzędnym celem opieki 

zdrowotnej nad kobietą ciężarną jest zapewnienie przede wszystkim 

prawidłowego przebiegu ciąży, a także jak najwcześniejsza identyfikacja 

czynników ryzyka. Działania te mają umożliwić objęcie kobiet ciężarnych 

opieką profilaktyczną, odpowiednią do występujących potrzeb zdrowotnych, 

szczególnie w pierwszym trymestrze ciąży, gdyż jest ona jeszcze na wielu 

terenach niezadowalająca. Niedostateczna jest także wczesna zgłaszalność 
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kobiet do lekarza oraz dostępność do badań specjalistycznych. Poprawie 

powinien ulec również styl życia kobiet ciężarnych [19]. 

Ciąża jest szczególnym okresem w życiu kobiety, gdyż to przede 

wszystkim od jej zachowań i stylu życia zależy zdrowie i życie 

nienarodzonego jeszcze dziecka. Dlatego też tak ważnym elementem w 

opiece zdrowotnej nad kobieta ciężarną jest jej edukacja. Szeroko pojęta 

promocja korzystnych zachowań zdrowotnych powinna rozpocząć się od 

udzielenia przez lekarza ginekologa podstawowych informacji dotyczących 

zasad zdrowego stylu życia kobiet ciężarnych. Oprócz ogólnych wiadomości 

na temat przebiegu ciąży i porodu, kobieta powinna także usłyszeć równie 

ważne informacje o sposobach odżywiania się, ćwiczeniach fizycznych czy 

rezygnacji z nałogów. Lekarz powinien uświadomić swojej pacjentce, jaki 

wpływ ma jej styl życia na zdrowie i życie jej przyszłego dziecka . 
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Wiedza kobiet ciężarnych na temat nadciśnienia tętniczego ciężarnych 

 

Streszczenie 

W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród ciężarnych kobiet 

na temat nadciśnienia tętniczego ciężarnych. Jest to choroba, która w Polsce stanowi 7-

10% wszystkich ciąż. Nieleczone nadciśnienie często prowadzi do powikłań ciąży, 

które zagrażają życiu zarówno matki, jak i dziecka. Można się jednak bronić przed 

negatywnymi skutkami nadciśnienia, stosując odpowiednią profilaktykę. Jeśli jednak 

nadciśnienie w ciąży pojawi się, ogromną rolę pełni wiedza ciężarnych na temat 

odpowiedniego stylu życia, poprawnego mierzenia ciśnienia. Ważne są również 

systematyczne wizyty u ginekologa i kontakt z pielęgniarką/położną. 

Słowa kluczowe: kobieta ciężarna, wiedza, nadciśnienie tętnicze ciężarnych  

 

Knowledge of pregnant women concerning gestational hypertension 

Summary: The article represents the results of research conducted among pregnant 

women concerning the gestational hypertension. It is a disease of 7-10 % of all pregnant 

women in Poland. The hypertension which is not cured often leads to pregnancy 

complications which can be dangerous for both mother’s and child’s lives. Women can 

fight against the negative results of the hypertension by applying correct prevention 

methods. Still, if the disease appears during the pregnancy, the knowledge of the 

pregnant women concerning the proper style of life and the proper ways of measuring 

the pressure is of crucial importance. Systematic check-ups and contact with a nurse or 

midwife are also important.  

Key words: pregnant woman, knowledge, gestational hypertension 
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Wstęp 

Nadciśnienie tętnicze jest chorobą układu krążenia, która 

charakteryzuje się stale podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi. 

Nadciśnienie tętnicze w ciąży traktowane jest jako jej powikłaniem. 

Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najczęstszych powikłań 

okołoporodowych i zgonów, zarówno dla matki, jak i dziecka. Jest to stan, 

który, pomimo znacznego postępu medycyny perinatalnej, stanowi ciągle 

wyzwanie dla lekarza ginekologa- położnika, którego zadaniem jest 

doprowadzenie do szczęśliwego urodzenia dziecka [1]. 

Badania dowodzą, że w Polsce nadciśnienie stanowi około 7-10% 

wszystkich ciąż. W przypadku łagodnego nadciśnienia 33% ciąż kończy się 

przedwcześnie, zaś 11% noworodków rodzi się ze zbyt małą masą urodzeniową. 

Odnośnie ciężkiego nadciśnienia liczba ta wzrasta dwukrotnie, aż 62- 70%, a u 

noworodków 40% [2]. 

Rocznie na nadciśnienie tętnicze  na całym świecie choruje około trzy miliony 

kobiet ,z czego osiemdziesiąt tysięcy umiera. 

Podczas ciąży dochodzi do szeregu zmian, które mniej lub bardziej 

wpływają na przebieg nadciśnienia tętniczego przed ciążą. Natomiast w 

przypadku nadciśnienia indukowanego ciążą występuje brak adaptacji 

organizmu kobiety do ciąży [3]. 

W leczeniu i opiece nad kobietą w ciąży chorującą na nadciśnienie, w 

pierwszej kolejności należy uwzględnić nie tylko wiedzę i doświadczenie 

personelu medycznego ale także współpracę pacjentki i jej świadome podejście 

do leczenia. 

Na przestrzeni wielu lat towarzystwa ginekologiczne i kardiologiczne 

opracowały różne klasyfikacje i definicje nadciśnienia tętniczego [4].
 

Najpopularniejsze z nich są efektem badań przeprowadzonych na przełomie 

ostatnich 30 lat.
 

Klasyfikacja zaproponowana przez ACOG była modyfikowana przez 

NHBPEPWG, a jej ostateczna wersja powstała w 1996 roku i wyróżnia: 

 nadciśnienie przewlekłe 
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 stan przedrzucawkowy i rzucawka 

 nadciśnienie przewlekłe z nałożony stanem przedrzucawkowy 

 nadciśnienie tętnicze ciążowe [5]. 

Według WHO i Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, 

nadciśnienie tętnicze rozpoznaje się u osób, gdzie wartości ciśnienia 

skurczowego są równe 140 mm Hg albo wyższe lub wartości ciśnienia 

rozkurczowego równe 90 mm Hg albo wyższe [6]. 

Nadciśnieniem tętniczym przewlekłym określa się stan, w którym 

nadciśnienie zostało rozpoznane (wystąpiło) przed zajściem kobiety w ciążę lub 

ujawniło się do 20 tygodnia w trakcie ciąży i utrzymuje się po porodzie. 

 Mówi się o nadciśnieniu tętniczym wtedy gdy wartości przekraczają 

140/90 mm Hg, natomiast ciśnienie skurczowe w stosunku do wyjściowego 

ciśnienia jest równe lub wyższe o 30 mm Hg oraz ciśnienie rozkurczowe w 

stosunku do wyjściowego jest równe lub wyższe o co najmniej 15 mm Hg. [5] 

Wyróżniamy postać nadciśnienia tętniczego łagodną, gdzie wartości 

ciśnienia skurczowego są niższe niż 160 mm Hg, a rozkurczowego niższe niż 

110 mm Hg, oraz postać ciężką, gdzie wartości ciśnienia skurczowego 

przekraczają 160 mm Hg a rozkurczowego przekraczają 110 mm Hg. [1] 

Kobiety z przewlekłym nadciśnieniem tętniczym, które planują ciąże, 

powinny zgłosić się do lekarza ginekologa w celu określenia przyczyn 

nadciśnienia, czynników ryzyka (wydolność nerek, zaburzenia gospodarki 

lipidowej, choroby nerek, otyłość, choroba niedokrwienna serca, cukrzyca, 

palenie tytoniu), oraz oceny stanu zdrowia ogólnego [7].  

 Bardzo istotne jest, aby przed zajściem w ciąże dobrać odpowiednie 

bezpieczne leki, które nie byłyby zagrożeniem dla prawidłowo rozwijającego 

się płodu [8].  

Kobiety ciężarne z przewlekłym nadciśnieniem tętniczym zaliczane są do 

ciąż wysokiego ryzyka ze względu na możliwość wystąpienia powikłań, takich 

jak: wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania płodu, możliwość obumarcia 

płodu, przedwczesne oddzielenie się łożyska, wcześniejsze zakończenie ciąży, 

wystąpienie nałożonego stanu przedrzucawkowego. 
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Kobiety ciężarne z łagodnym lub umiarkowanym nadciśnieniem 

przewlekłym, które nie wymagają stosowania leków hipotensyjnych, powinny 

stosować się do zaleceń: ograniczenia aktywności fizycznej, regularnych 

pomiarów RR, wykluczenia z diety produktów zawierających sód oraz 

wykonania analizy moczu w kierunku obecności białka. Kobiety ciężarne, które 

mają wartości ciśnienia rozkurczowego 110 mm Hg lub wyższe, powinny być 

poddane leczeniu hipotensyjnego w celu niedopuszczenia do wystąpienia 

ciężkiego nadciśnienia i jego powikłań. Należy także przeprowadzać regularną 

ultrasonografię [1]. 

Stan przedrzucawkowy (preeclampsia) występuje od 0,5-10% 

wszystkich przypadków ciąż, oraz w trakcie ciąży po 20 tygodniu, w czasie 

porodu i połogu. Charakterystycznym objawem jest gwałtowny wzrost ciśnienia 

tętniczego powyżej 140/90 mm Hg, wykonany dwukrotnie w odstępie sześciu 

godzin, oraz białkomocz gdzie utrata białka w dobowej objętości moczu jest 

równa bądź wyższa 300mg/l bez objawów zakażenia układu moczowego [9]. 

Wyróżnia się dwie postacie stanu przedrzucawkowego: łagodną i ciężką. 

 Zmiany narządowe w przebiegu stanu przedrzucawkowego dotyczą: 

wzroku, układu oddechowego, wątroby, nerek, układu krzepnięcia oraz układu 

sercowo-naczyniowego. 

 Kolejnym powikłaniem nadciśnienia tętniczego u ciężarnych jest 

rzucawka (eclampsia), określana jako stan przedrzucawkowy połączony z 

napadem drgawek toniczno-klonicznych, a także z utratą przytomności. 

Wyróżnia się trzy rodzaje rzucawek zależnych od okresu, w którym się 

pojawiają: rzucawka ciążowa, porodowa, połogowa [9]. 

Rzucawka może wystąpić podczas ciąży (38-53%), w trakcie porodu (18-

36%), a także w okresie połogu (11-44%). Najczęściej występuje w ciągu 

pierwszych 48 godzin od porodu , u 91% kobiet ciężarnych rzucawka rozwija 

się przed 28 tygodniem ciąży, u 7,5% kobiet między 21 a 27 tygodniem, a u 

1,5% przed 21 tygodniem ciąży [2]. 

Ocena częstości występowania rzucawki waha się w granicach od 0,05-

2,5%. Rzucawkę często zalicza się do najważniejszych przyczyn zgonów kobiet 

w ciąży, a także umieralności okołoporodowej płodów i noworodków, co 
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najczęściej wiąże się z przedwczesnym porodem oraz wydolnością łożyska. Do 

najważniejszych objawów rzucawki zalicza się drgawki i śpiączkę. Napady 

mogą powodować niebezpieczne powikłania w postaci mikrowylewów lub 

mikrowylewów do narządów wewnętrznych między innymi do mózgu, płuc, 

nadnerczy, a także wątroby i osierdzia [9]. 

Patogeneza rzucawki nie jest jeszcze znana, zaś konsekwencje w 

przypadku jej nieleczenia zagrażają bezpośrednio życiu matki i płodu. 

Głównym zagrożeniem związanym z wystąpieniem drgawek toniczno-

klonicznych są niedotlenienie matki i płodu, uraz, a także aspiracja treści 

żołądkowej przez ciężarną. W zależności od opieki medycznej w danym kraju, 

śmiertelność kobiet w przebiegu rzucawki wynosi od 1,8% do 14%. Zgon może 

wystąpić w wyniku udaru krwotocznego, niewydolności nerek, DIC - zespołu 

rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, a także obrzęku płuc. 

Śmiertelność noworodków i płodów zależy przede wszystkim od czasu 

wystąpienia rzucawki, im wcześniej nastąpi atak w ciąży, tym rokowania dla 

dziecka są gorsze [2].  

Rzadkim, jednakże niezmiernie groźnym powikłaniem stanu 

przedrzucawkowego i rzucawki jest Zespół HELLP [9].  

„Jest to szczególna postać patologii ciąży, charakteryzująca się 

jednoczesnym występowaniem hemolizy, podwyższonej aktywności enzymów 

wątrobowych i małopłytkowości, najczęściej związana  z nadciśnieniem 

indukowanym ciążą. Zespół HELLP występuje u 0,2-0,6% ciężarnych, ale aż u 

4-12% kobiet ze stanem przedrzucawkowy. Do rozwoju choroby dochodzi 

najczęściej w III trymestrze ciąży i we wczesnym połogu” [10]. 

Powikłania zespołu HELLP dla płodu wiążą się najczęściej z jego 

niedojrzałością w czasie porodu, co może prowadzić do niewydolności 

oddechowej noworodków, dysplazji oddechowo-płucnej, martwiczego 

zapalenia jelit, a także do krwotoku wewnątrzmózgowego [2]. 

 Mianem nadciśnienia tętniczego określamy ciśnienie tętnicze 

występujące po 20. tygodniu trwania ciąży bez towarzyszącego białkomoczu. 

Rozpoznanie to dotyczy zarówno kobiet ze stanem przedrzucawkowy, u których 

nie wystąpił jeszcze białkomocz oraz kobiet w ciąży bez objawów stanu 
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przedrzucawkowego. Wyróżniamy dwie postacie nadciśnienia tętniczego: 

przemijające i przewlekłe. 

Leczenie nadciśnienia tętniczego u kobiet ciężarnych powinno być 

rozpoczęte od metod niefarmakologicznych, a jeżeli nie przynoszą one 

oczekiwanych rezultatów, powinno zostać wdrożone postępowanie 

farmakologiczne. Celem leczenia farmakologicznego jest obniżenie ciśnienia 

tętniczego do wartości prawidłowych lub przynajmniej granicznych przez 

niedopuszczenie do spadku perfuzji matczyno-łożyskowej [11]. 

 W leczeniu niefarmakologicznym brane są  pod uwagę takie czynniki, 

jak: odpowiedni styl życia, odpoczynek, dieta. 

Kobiety ciężarne z nadciśnieniem tętniczym, które prowadziły aktywny styl 

życia, muszą koniecznie ograniczyć swoją aktywność, a przez to rozumiane jest 

ograniczenie czynności życia codziennego, takich jak: ograniczenie aktywności 

zawodowej oraz domowej, zmiana organizacji opieki nad dziećmi (jeżeli je 

posiada), unikanie sytuacji stresujących i konfliktowych [12]. 

Ważne jest również wsparcie rodziny, szczególnie męża, ponieważ kobieta 

z nadciśnieniem świadoma komplikacji ma duże obawy o życie dziecka i 

własne zdrowie. Dlatego nawiązanie współpracy personelu z członkami rodziny 

i przekazanie im niezbędnych informacji ma wpływ na stan zdrowia ciężarnej 

[13]. 

Kobiety ciężarne powinny stosować się do zaleceń odnośnie dużej 

ilości odpoczynku. Zaletą tego jest lepszy przepływ maciczno-łożyskowy i 

lepsza perfuzja nerek. Natomiast u kobiet, które prowadzą aktywny styl życia, 

następuje spadek przesączania kłębuszkowego oraz ilość wydalanego moczu, 

czego efektem jest usuwanie z organizmu chlorku sodowego oraz wzrost 

zwrotnego wchłaniania wody [14]. 

Wiele kobiet ma problemy z ograniczeniem codziennej aktywności 

fizycznej z powodu dużej ilości obowiązków, a tym samym znalezieniem czasu 

w ciągu dnia na odpoczynek, dlatego należy przekonać kobietę ciężarną, iż 

odpoczynek jest formą terapii, która pozwoli na obniżenie ciśnienia tętniczego 

[15]. 
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Jedną z form terapii jest dieta.  Jej przestrzeganie jest postępowaniem 

profilaktycznym i leczniczym. Wskazana jest dieta bogata w wysokogatunkowe 

białko, szczególnie powinna być zwiększona u kobiet, u których występuje 

białkomocz ze względu na utratę białka z moczem. Poglądy odnośnie spożycia 

soli są różne. Natomiast przeciwwskazanymi produktami są: napoje zawierające 

kofeinę (kawa, mocna herbata, coca-cola), palenie papierosów, picie alkoholu 

[16]. 

Ciężarna nie powinna ograniczać podaży płynów, ponieważ może się to 

przyczynić do pogorszenia jej stanu oraz ukrwienia macicy. Rezultatem małej 

podaży płynów jest zmniejszenie ilości płynów krążących w naczyniach 

krwionośnych. Wskazana też jest odpowiednia suplementacja zawierająca 

betakaroten, wit. C i E czyli wymiataczy wolnych rodników, które uważane są 

za jeden główny czynnik uszkadzający śródbłonki. Zaleca się także 

uzupełnienie diety niewielkimi ilościami cynku, magnezu oraz wapnia. W 

profilaktyce nadciśnienia tętniczego bardzo polecany jest olej z ryb, ponieważ 

zawiera duże ilości długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych [8].   

Leczenie farmakologiczne należy rozpocząć przy wartościach ciśnienia 

rozkurczowego 110 mm Hg, ponieważ wynika to z ryzyka wystąpienia 

powikłań, takich jak:  

przedwczesne odklejenie się łożyska czy hipotrofia płodu, oraz wystąpienie 

ciśnienia powyżej 150/90 mm Hg. Ciśnienie skurczowe powyżej 160 mm Hg 

zwiększa ryzyko udaru krwotocznego mózgu [17]. 

Głównym celem leczenia przewlekłego nadciśnienia tętniczego jest 

zmniejszenie ryzyka powikłań matki oraz uniknięcie skutków leczniczych, 

które mogłyby zagrozić stanu płodu i noworodka [4]. 

Wybór leku zależy od braku działań niepożądanych na rozwój płodu, 

ponieważ wszystkie leki hipotensyjne przekraczają barierę łożyskową.  

W opiece nad kobietą w ciąży powikłaną nadciśnieniem tętniczym muszą 

być uwzględnione dwa aspekty - dobrostan matki i dziecka. Postępowanie to 

obejmuje: wyłonienie pacjentek z grupy ryzyka, utrzymanie w dobrym stanie 
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zdrowia matki oraz urodzenie dziecka w stanie zapewniającym mu prawidłowy 

rozwój, zapobieganie powikłaniom u matki i płodu [18]. 

W przypadku wystąpienia nadciśnienia, pacjentka nie zawsze musi być 

hospitalizowana. Pobyt na oddziale jest bardziej ukierunkowany na wnikliwej 

obserwacji matki i dziecka.  

W przypadku lekkiej postaci stanu przedrzucawkowego, opieka 

ambulatoryjna nakłada na pacjentkę obowiązek zgłaszania się na częstsze 

wizyty kontrolne do lekarza ginekologa.  

Ważnym elementem jest, aby ciężarna potrafiła rozpoznać objawy 

prodromalne i informowała o nich swojego lekarza. Ponadto ciężarna powinna 

mieć stworzone warunki w domu do odpoczynku oraz wykonywać pomiary 

ciśnienia tętniczego krwi [18]. 

Natomiast w szpitalach jest prowadzona hospitalizacja wstępna, w czasie 

której nadciśnienie jest potwierdzane bądź weryfikowane.  

Przy łagodnej postaci stanu przedrzucawkowego, stabilnego stanu 

nadciśnienia oraz w przypadku nie pogarszającej się choroby, ciąża może być 

prowadzona ambulatoryjne, ale tylko w przypadku pacjentek 

zdyscyplinowanych oraz współpracujących.  

W przypadku wystąpienia ciężkiego stanu przedrzucawkowego, 

hospitalizacja jest podstawowym warunkiem leczenia. Na pierwszym miejscu 

brana jest pod uwagę stabilizacja stanu kobiety oraz ocena stanu płodu. Zaleca 

się 24 godzinny reżim łóżkowy z możliwością skorzystania z toalety. 

W przypadku wystąpienia ataku rzucawki, celem opieki jest dążenie do 

opanowania drgawek, oraz zabezpieczenie pacjentki przed uszkodzeniem ciała.   

Cel i metody 

 Celem badań było poznanie wiedzy kobiet na temat nadciśnienia 

tętniczego ciężarnych.  

Badania przeprowadzono w okresie letnim od czerwca do końca 

września 2012 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Sandomierzu na oddziale ginekologii i położnictwa. Grupę 

badawczą stanowiła grupa 60 kobiet chorujących na nadciśnienie tętnicze w 
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ciąży. Jako narzędzie badawcze posłużył samodzielnie skonstruowany 

kwestionariusz ankiety. 

Najliczniejszą grupą badawczą stanowiły kobiety w przedziale 

wiekowym od 21 do 29 lat (52%). Kolejną grupą były ciężarne w wieku od 30 

do 40 lat (35%). 8% stanowiły kobiety mające poniżej 20 lat. Natomiast 

najmniej liczną grupą były osoby w wieku 41 lat i więcej. 57% badanych to 

mieszkanki wsi, pozostałe 43% kobiet mieszka w mieście. 

Wykształcenie respondentów określono w pięciu grupach: 

podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym, średnim oraz wyższym. Z 

przeprowadzonych badań wynika, iż najliczniejszą grupę badanych stanowiły 

kobiety z wykształceniem wyższym (43%) oraz średnim (41%). Osoby z 

wykształceniem gimnazjalnym i zasadniczym zawodowym stanowiły 7 % 

ankietowanych, zaś 2% to grupa badawcza z wykształceniem podstawowym.  

 Aby móc właściwie kontrolować ciśnienie tętnicze krwi, należy znać 

prawidłowe jego wartości. Zapytano więc badane, czy znają prawidłowe 

wartości ciśnienia tętniczego krwi.  

 

 

Rycina 1. Znajomość prawidłowych wartości ciśnienia  

 

67%

16%

17%

tak 

nie

wydaje mi się że...
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Z przeprowadzonych badań wynika, że 67% ankietowanych kobiet wie, 

jakie są prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego. 16% nie orientuje się na 

temat wartości ciśnienia, natomiast 17% ankietowanych wydaje się, że 

prawidłowa wartość ciśnienia wynosi 120/80 mm Hg, zaś jednej osobie, że 

140/80 mm Hg. 

Wyróżniamy cztery rodzaje nadciśnienia tętniczego, które mają istotny 

wpływ na przebieg ciąży i rozwój płodu. 

 

 

Rycina 2. Rodzaje ciśnienia tętniczego 

 

Największą liczbę ankietowanych stanowiły kobiety z nadciśnieniem 

tętniczym indukowanym ciążą (37%). Na kolejnym miejscu pojawiły się 

kobiety z nieokreślonym nadciśnieniem tętniczym, występującym przed 

porodem (33%). 23% stanowiły kobiety z nadciśnieniem tętniczym istniejącym 

przed ciążą (przewlekłym), zaś na ostatnim miejscu osoby z nadciśnieniem 

tętniczym istniejącym przed ciąża z nałożonym nadciśnieniem indukowanym 

ciążą z białkomoczem (7%). 

 Systematyczne przyjmowanie leków hipotensyjnych stanowi 

niezwykle istotny element terapii nadciśnienia, zmniejsza ryzyko powstania 

powikłań zagrażających matce i dziecku. 

23%
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Rycina 3. Stan wiedzy pacjentek na temat konieczności systematycznego przyjmowania 

leków hipotensyjnych  

 

Wyniki badań wykazały, że 60% kobiet systematycznie stosuje w 

swoim leczeniu farmakoterapię. 32% stara się przestrzegać zaleceń lekarskich, 

natomiast 8% kobiet nie stosuje się do żadnych zaleceń oraz nie przyjmuje 

leków.  

Palenie papierosów w czasie ciąży niesie ze sobą ryzyko wystąpienia 

poważnych powikłań dla rozwijającego się dziecka. Nikotyna dociera do 

rozwijającego się płodu i zabiera miejsce tlenowi, powodując niedotlenienie 

dziecka. Dzieci matek palących rodzą się z niską masą urodzeniową, która jest 

uważana za przyczynę wielu chorób dziecięcych, w tym zaburzeń oddychania i 

wiążących się z nimi zespołu nagłej śmierci niemowlęcej. Istnieje także ryzyko 

wystąpienia wielu wad rozwojowych jak rozszczep wargi i podniebienia, wady 

oczu i twarzy. U kobiet palących może wystąpić ryzyko poronienia, porodu 

przedwczesnego oraz przedwczesnego pęknięcia błon płodowych. 

 

60%

8%

32%

tak- zawsze

nie

stara się przestrzegać
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Rycina 4. Palenie papierosów przez respondentki 

 

Z przeprowadzonych badań wynika, iż 12% ankietowanych pali 

papierosy. Nigdy nie paliło 25 kobiet, co stanowi 42%, a 46% nie pali w ciąży.  

Kofeina zawarta w kawie przedostaje się przez łożysko do krwiobiegu 

płodu, utrudnia przyswajanie żelaza, potrzebnego matce i dziecku. Spożycie 

kofeiny w ciąży nasila problemy z częstym oddawaniem moczu. Kawa ze 

śmietanką i z cukrem jest sycąca i niepożywna oraz odbiera apetyt na 

pełnowartościowe jedzenie. 

Z przeprowadzonych badań wynika, iż 47% ankietowanych pije kawę. 

13% nigdy nie wspomagało się tą używką, natomiast 40,% respondentek tylko 

w okresie ciąży nie pije kawy. 

Właściwa dieta w ciąży zapewnia organizmowi matki pokrycie 

zapotrzebowania na podstawowe składniki odżywcze, takie jak: białko, 

węglowodany, tłuszcze oraz witaminy i sole mineralne. Wywiera ona istotny 

wpływ na prawidłowy rozwój dziecka oraz zdrowie i samopoczucie matki. 

Należy zwrócić uwagę na jakość oraz urozmaicenie wszystkich produktów, aby 

nie zabrakło składników istotnych dla rozwoju dziecka. W ciąży zwiększa się 

zapotrzebowanie na witaminy. Witaminy pełnią wielorakie funkcje w 

organizmie kobiety i dziecka - biorą udział w przemianie materii, powstawaniu 

komórek, przemianie białek i węglowodanów w energię. Suplementacja w 

zakresie witamin i mikroelementów jest pomocna w zachowaniu prawidłowego 

rozwoju ciąży, a także pozwala na bardziej komfortowy przebieg ciąży. Dzięki 

12%

42%

46%

tak 

nigdy nie paliłam

obecnie nie
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odpowiedniej diecie, przyjmowanie preparatów wielowitaminowych z reguły 

nie jest konieczne.  

 

 

Rycina 5. Nawyki żywieniowe u kobiet z nadciśnieniem tętniczym 

 

U pacjentek z nadciśnieniem tętniczym bardzo istotne jest 

przestrzeganie odpowiednich nawyków żywieniowych, dlatego też na pytanie 

czy kobiety orientują się jakie powinny być nawyki żywieniowe, 29 kobiet 

odpowiedziało, że raczej tak, co stanowi 48%, natomiast 22% udzieliło 

twierdzącej. 30% kobiet nie orientuje się na temat nawyków żywieniowych 

kobiet ciężarnych z nadciśnieniem. 

Bardzo ważnym elementem samokontroli u kobiet ciężarnych z 

nadciśnieniem tętniczym jest przestrzeganie odpowiedniej diety oraz eliminacja 

produktów, takich jak: sól, produkty tłuste, ostre przyprawy, smażone potrawy, 

napoje gazowane i energetyczne, fast fody, potrawy smażone, oraz stosowanie 

używek (kawa, mocna herbata, alkohol, papierosy). 
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Rycina 6. Przestrzeganie przez kobiety ciężarne zaleceń dotyczących zdrowego 

odżywiania  

Z przeprowadzonych badań wynika, że 15% kobiet zawsze przestrzega 

zaleceń dotyczących zdrowego odżywiania, 37% czasami przestrzega zaleceń, 

46% przestrzega zaleceń w ciąży, zaś 2% nie stosuje się do nich. 

Nadciśnienie tętnicze może spowodować niedotlenienie i zaburzenia 

rozwoju dziecka. Może dojść do zatrzymania wzrostu wewnątrzmacicznego 

płodu, przedwczesnego oddzielenia się łożyska, a nawet obumarcia 

wewnątrzmacicznego płodu. 

 

Rycina 7. Powikłania wynikające z wysokiego ciśnienia w ciąży 
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Wyniki badań wskazują, że wiedza pacjentek na temat powikłań 

wynikających z nadciśnienia tętniczego jest niepełna, ponieważ 33% kobiet 

orientuje się odnośnie powikłań, 27% nie wie, co może zagrażać ich ciąży. 38% 

pacjentek ma znikomą wiedzę na temat powikłań, natomiast dwie osoby nigdy 

nie słyszały o możliwości zagrożenia wynikających z wysokiego ciśnienia w 

ciąży. 

Kobieta ciężarna, u której rozpoznano nadciśnienie, oprócz 

systematycznego przyjmowania zleconych farmaceutyków, powinna 

kontrolować ich działanie, wykonując kilkakrotne pomiary jego wartości. W 

tym celu musi ona nabyć urządzenie pomiarowe i nauczyć się techniki 

prawidłowego i zgodnego z zasadami wykonywania pomiarów. 

 

Rycina 8. Umiejętność prawidłowego wykonania pomiaru ciśnienia tętniczego 

 

Przeważająca grupa badanych kobiet dobrze wie, że prawidłowy pomiar 

ciśnienia tętniczego powinien odbywać się po 5 minutowym odpoczynku 

(77%). 20,0% badanych uważa, że nie ma to znaczenia w uzyskaniu 

poprawnego wyniku. Tylko trzy osoby posiadają wiedzę, że pomiar wykonuje 

się po wysiłku. 

Pomiar ciśnienia krwi dostarcza informacji, które są ważne dla zdrowia 

kobiety i jej nienarodzonego dziecka. Wysokie ciśnienie w ciąży może mieć 
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poważne konsekwencje, takie jak: nadciśnienie ciążowe, gestoza, a nawet 

rzucawka, która jest zagrożeniem dla kobiety i dziecka. Nadciśnienie może 

spowodować udar mózgu lub zawał serca u kobiety, a także zaburzenia rozwoju 

płodu. Dlatego tak ważne jest, by w ciąży regularnie kontrolować ciśnienie.  

W ciągu doby wartości ciśnienia ulegają wielokrotnym zmianom, 

dlatego w celu zweryfikowania ciśnienia zalecane jest, aby pomiary ciśnienia 

tętniczego były wykonywane o stałych porach i w tych samych warunkach po 

chwili odpoczynku. 

 

 

Rycina 9. Częstość wykonywania pomiaru ciśnienia tętniczego 

 

Wyniki badań wykazują, że 67,2% pacjentek wykonuje raz dziennie 

pomiar ciśnienia tętniczego. 29,3% dokonuje pomiaru wartości ciśnienia dwa 

razy dziennie, zaś 3,4% ma wykonywamy pomiar więcej niż dwa razy dziennie. 

Odbywanie wizyt u lekarza ginekologa to naturalny sposób dbania 

kobiety o własne zdrowie i zdrowie dziecka, jak również ważny przejaw jej 

szacunku do swojego ciała i troski o nienarodzone dziecko. Wizyta 

ginekologiczna w ciąży jest wskazana przynajmniej raz w miesiącu. W czasie 

wizyty lekarz przeprowadza pomiar ciśnienia tętniczego krwi, masy ciała, oraz 

upewnia się, że wszystkie badania morfologiczne i biochemiczne są w 
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granicach normy. Sprawdzi także rozwijający się płód i wykluczy lub 

potwierdzi możliwość wystąpienia wad genetycznych. 

 

Rycina 10. Częstość wizyt kontrolnych u lekarza ginekologa 

 

Wyniki badań wykazały, że 93% kobiet w ciąży jest pod kontrolą 

lekarza ginekologa przynajmniej raz w miesiącu, 4% czasami, natomiast trzy 

osoby będąc w ciąży nie były nigdy pod opieką lekarza. 

Przeprowadzenie edukacji w zakresie prawidłowego mierzenia 

ciśnienia, oraz odpowiedni pomiar tego ciśnienia ma duży jego wpływ na 

prawidłowy wynik. 

 

Rycina 11. Instruktaż pomiaru ciśnienia tętniczego w domu  
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22% badanych udzielono instruktażu pomiaru ciśnienia tętniczego w 

domu, natomiast 45% ankietowanych nie było szkolonych w tym zakresie. 

Tylko 33% badanych uważa, że wie jak poprawnie zmierzyć ciśnienie. 

Styl życia ma szczególny wpływ na wartość ciśnienia krwi. 

Niestosowanie się do zaleceń odpoczynku, może spowodować wzrost ciśnienia, 

co w rezultacie prowadzi do powikłań. 

 

Rycina 12. Wpływ stylu życia na ciśnienie tętnicze  

 

Większość respondentek uznała, że styl życia ma duży wpływ na 

obniżenie ciśnienia tętniczego (76%). Odpowiedź nie i raczej nie zaznaczyło 

łącznie 14% ankietowanych. Aż 10% kobiet nie wie, czy styl życia ma wpływ 

na obniżenie ciśnienia tętniczego. 

Bardzo ważnym aspektem postępowania w ciąży jest ograniczenie 

aktywności fizycznej. Kobiecie ciężarnej zalecany jest odpoczynek i unikanie 

sytuacji stresujących. 
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Rycina 13. Styl życia  

 

Przeważająca grupa badanych (40%) obecnie prowadzi małą aktywność 

fizyczną i dużo odpoczywa, zaś 38% ankietowanych prowadzi średnią 

aktywność i również dużo odpoczywa. Tylko 22% jest aktywnych fizycznie i 

mało odpoczywa.  

Rola pielęgniarki/położnej polega nie tylko na wykonywaniu czynności 

diagnostyczno-pielęgnacyjnych, ale także na prowadzeniu edukacji w zakresie 

działań profilaktycznych. Celem tej edukacji jest uświadomienie kobiecie 

działań szkodzących zdrowiu jej i dziecka. 

Zdecydowana większość ankietowanych kobiet twierdzi, że 

pielęgniarka/położna nie bierze udziału w działaniach edukacyjnych 

związanych z nadciśnieniem tętniczym (67%). 33% uważa ,że 

pielęgniarka/położna uczestniczy w działaniach edukacyjnych. 

Świadomość zagrożeń związanych z wysokim nadciśnieniem i jego 

powikłaniami dla matki i dziecka, bardziej motywuje kobiety do przestrzegania 

zaleceń lekarskich i zmiany trybu życia. 
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Rycina 14. Informacje na temat zagrożeń związanych dla matki  i dziecka z powodu 

wysokiego ciśnienia 

 

Znacząca większość osób objętych badaniem (67%) chciałaby się 

więcej dowiedzieć o zagrożeniach związanych z wysokim nadciśnieniem w 

ciąży. 20% respondentek chciałoby tylko trochę poznać zagrożenia, zaś 13% 

kobiet wolałoby nic na ten temat nie wiedzieć.  

Wnioski 

 Analiza zebranego materiału nadawczego pozwoliła na sformułowanie 

następujących wniosków: 

1. Najczęściej występującą postacią nadciśnienia tętniczego u ciężarnych 

jest nadciśnienie indukowane ciążą. 

2. Badane kobiety są świadome znaczenia konieczności systematycznego 

przyjmowania leków. 

3. Poziom wiedzy badanych dotyczący przestrzegania prawidłowej 

zdrowej diety jest niewystarczający. Tylko 22% pacjentek jest 

świadoma, że odpowiednia dieta w ciąży zapewni organizmowi 

pokrycie zapotrzebowania na składniki odżywcze, które mają istotny 

wpływ na prawidłowy rozwój dziecka oraz samopoczucie matki. 

4. Wiedza kobiet na temat powikłań wynikających z wysokiego 

nadciśnienia w ciąży jest niepełna, tylko 33% kobiet jest świadoma, że 
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nadciśnienie tętnicze może spowodować niedotlenienie i zaburzenia 

rozwoju dziecka,  

5. Badane kobiety posiadają niepełną wiedzę na temat zdrowego stylu 

życia w zakresie diety, stosowania używek, aktywności fizycznej i 

pozostawania pod opieką lekarza ginekologa – położnika  

Podsumowanie 

Wiedza kobiet na temat nadciśnienia tętniczego ciężarnych jest niepełna. 

Kobiety są świadome zagrożeń wynikających z nadciśnienia. Uważają, że 

systematyczne przyjmowanie leków stanowi istotny element terapii 

nadciśnienia oraz zmniejsza ryzyko powikłań. Palenie papierosów odbierają 

jako niebezpieczeństwo dla dziecka i starają się zrezygnować z tego nałogu w 

obecnym stanie. Większość kobiet orientuje się odnośnie nawyków 

żywieniowych, stara się ich przestrzegać oraz stosuje się do zaleceń 

odpoczynku.  

 Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najczęstszych powikłań okresu 

ciąży i porodu. Pomimo znacznego rozwoju medycyny perinatalnej, stanowi 

poważne zagrożenie dla życia matki i płodu. Podczas ciąży dochodzi do szeregu 

zmian, które mniej lub bardziej wpływają na przebieg nadciśnienia tętniczego 

przed ciążą Nadciśnienie stanowi około 7-10%  wszystkich ciąż. Najważniejszą 

sprawą w przypadku nadciśnienia u ciężarnych jest szybka diagnostyka. 

Niekiedy lekarze stosują rozpoznawanie na wyrost, gdyż szybciej wdrożone 

leczenie daje lepsze efekty. Wnikliwa obserwacja i kompleksowość badań mogą 

znacznie poprawić wyniki położnicze. Najlepszym źródłem informacji o 

zmianach jest sama pacjentka. Dlatego tylko ścisła współpraca ciężarnej z 

personelem medycznym oraz odpowiednia wiedza na temat zagrożeń może 

przynieść zadowalające efekty. Pacjentka powinna prowadzić szczegółowy 

dzienniczek, w którym odnotowuje wartości mierzonego ciśnienia według 

określonych zasad. O niepokojących objawach (np. szum w uszach, błyski 

przed oczami, ból głowy), powinien zostać natychmiast poinformowany lekarz 

bądź pielęgniarka/położna. 
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Oczekiwania i opinie studentów WSBiP na temat realizowanego procesu 

kształcenia 

Streszczenie 

Wstęp. W Polsce od kilku lat wzrasta zainteresowanie pielęgniarek i położnych 

podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, co jest przypuszczalnie spowodowane coraz 

większą świadomością środowiska o konieczności ustawicznego doskonalenia i 

kształcenia, rozwojem nauk medycznych oraz dostępnością szerokiej oferty 

edukacyjnej, a także dofinansowaniem szkoleń z budżetu państwa. Organizacja i 

przebieg procesu kształcenia zorganizowany wg oczekiwań i opinii studentów staje się 

gwarantem realizacji oczekiwań doskonalących się pielęgniarek, dlatego badacze zajęli 

się tym obszarem.  

Cel pracy. Celem pracy jest poznanie oczekiwań i opinii studentów kierunku 

pielęgniarstwo WSBiP na temat realizowanego procesu kształcenia, w którym są 

bezpośrednimi uczestnikami.  

Materiał i metoda. Badanie zrealizowano wśród 70 pielęgniarek uczestniczących w 

studiach pomostowych, licencjackich oraz magisterskich na Kierunku Pielęgniarstwo w 

Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku 

akademickim 2012/ 2013 przy użyciu ankiety własnej konstrukcji składającej się z 12 

pytań zamkniętych i otwartych.   

Wyniki. Badaniem objęto pielęgniarki i pielęgniarzy w wieku od 22 do powyżej 50 lat, 

wśród których dominowały osoby w wieku 41-45 lat (40%), w 99% kobiety. 58% 

badanych to osoby zamieszkujące w mieście, pracujące na tzw. etacie (67%), 

korzystające przed rozpoczęciem studiów z kursu kwalifikacyjnego (61%), z 

konferencji (20%) i studiów podyplomowych (19%). 25% badanych stanowiły osoby, 

które podwyższają kwalifikacje z własnego wyboru, 18% stanęło przed koniecznością 

podwyższenia kwalifikacji, natomiast 13% aktualnie studiujących pielęgniarek miało 

możliwość kontynuowania nauki, z której skorzystało. Pielęgniarki obawiają się braku 

możliwości pracy po ukończeniu studiów, trudną sytuacja polskiej służby zdrowia, 

złymi warunkami pracy, niedofinansowaniem. Najistotniejsze oczekiwania wobec 

realizowanego procesu nauczania stanowią: wyraźne określenie sposobu warunków 

zaliczenia przedmiotu (25%) oraz określenie obiektywnych kryteriów ocen (21%). Za 

najistotniejsze czynniki w procesie kształcenia studenci uznali postawy nauczyciela 

akademickiego oczekiwane przez studentów (11 sytuacji i cech). 15% doceniło 
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możliwość modyfikacji zajęć wg ich zainteresowań, 14% wskazało na profesjonalne 

przygotowanie sprzętu i materiałów do zajęć, 13% przekazywanie planu na początku 

zajęć, 12% umiejętność nawiązywania przez nauczyciela kontaktu ze studentami, 10% 

okazywanie życzliwości i zrozumienia w stosunku do studenta, a 9% możliwość 

wyboru formy zaliczenia. Ocena stopnia zadowolenia z realizowanych zajęć 

teoretycznych została wyrażona przez studentów w badaniu poprzez wystawienie 

średniej oceny. Na wysokim poziomie (pomiędzy bardzo dobrym i dobrym) studenci 

ocenili zakres zdobywania nowych treści (4,6), zaangażowanie studenta w tok 

prowadzonych zajęć (4,4), organizację zajęć i możliwość uzyskania dodatkowych 

informacji od prowadzącego (na 4,3). Wskazania co do możliwości pozyskania 

literatury studenci ocenili na 4,2, zaś zgodność zagadnień z tematem prowadzonych 

zajęć na 4,0. Opinie studentów dotyczących oceny zajęć realizowanych w procesie 

dydaktycznym obejmują także średnią ocenę zajęć praktycznych, która mieści się w 

granicach od 3,9 (minimalna) do 5,5 (maksymalna). Najlepiej oceniono stopień 

zgodności zrealizowania zagadnień założoną w programach przedmiotów z ich 

realizacją w praktyce, kolejno - dobór osób prowadzących oraz organizację zajęć.  

Na poziomie bardzo dobrym do dobrego studenci ocenili przyswajanie treści, których 

skutek zależy od zaangażowania w proces nauczania prowadzącego (4,8), a na 4,7 

możliwość uzyskania dodatkowych informacji.  

Zapytani o swoje dalsze plany w zakresie doskonalenia zawodowego w większości 

studenci zadeklarowali chęć kontynuowania nauki ( 53%). 

Wnioski. W populacji badanych studentów pielęgniarstwa dominowały kobiety, osoby 

studiujące na studiach magisterskich, pochodzące z miasta, w wieku 41-45 lat, 

pracujące zawodowo, zatrudnione na zasadzie umowy o pracę na czas nieokreślony, po 

ukończeniu liceum lub studium medycznego, które przed podjęciem studiów najczęściej 

ukończyły kurs kwalifikacyjny w ostatnim roku przed rozpoczęciem nauki, a którymi 

kierowała chęć oraz konieczność podniesienia kwalifikacji zawodowych. Tylko 21% 

studentów zgłosiło obawy związane z kształceniem wynikające z trudnością  

znalezienia pracy i problemami w polskiej ochronie zdrowia. W grupie umiejętności 

najczęściej oczekiwanych od pielęgniarki studenci wymienili zdolność nawiązywania 

kontaktu z pacjentem oraz umiejętność pracy w zespole. Najczęściej wymieniane 

oczekiwania wobec realizowania procesu nauczania to określenie sposobu zaliczenia i 

obiektywnych kryteriów oceny. W procesie kształcenia studenci bardzo dobrze oceniają 

zadowolenie z zajęć teoretycznych wynikające z trafnego doboru prowadzących oraz 

ich zaangażowania, natomiast zajęć praktycznych z powodu realizacji tematyki zgodnie 

z programem, doboru prowadzących oraz organizacji zajęć. W toku studiów badani 

najwięcej korzystają z wykładów, wśród których ich wiedza najbardziej wzbogaciła się 

dzięki opiece paliatywnej, chirurgii oraz nefrologii i hematologii.  

67% badanych uważa, że warto było studiować, a ponad połowa planuje i deklaruje 

dalsze doskonalenie po zakończeniu studiów. Badanie zrealizowane wśród studentów i 

badane obszary pozwoliły na częściową samoocenę prowadzonego przez uczelnię 

kształcenia opartego na opinii studentów. Wskaźniki określające jakość poszczególnych 

obszarów kształcenia w opinii studentów pielęgniarstwa WSBiP zostały ocenione 

dobrze i bardzo dobrze i są na zbliżonym poziomie w stosunku do studentów kierunków 
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medycznych innych uczelni, co pozwala twierdzić, że poziom, sposób organizacji i 

realizacji kształcenia jest na wysokim poziomie i spełnia oczekiwania studiujących 

pozwalając im na samorozwój i doskonalenie.  

Słowa kluczowe: kształcenie, doskonalenie, opinia, oczekiwania  

 

WSBiP students’ expectations and opinions concerning the carried out educational 

process 

Summary 

Introduction: For many years there has been a growing interest of nurses and midwives 

of increasing professional qualifications, which is probably caused by bigger and bigger 

environment awareness concerning the necessity of constant development and 

education, the development of medical sciences and availability of wide educational 

offer, as well as subsidies for trainings from the state budget. The organization and 

course of educational process organised according to students’ expectations and 

opinions becomes a guarantee of the realization of expectations of nurses. 

Aim:  The aim of this work is to learn the expectations and opinions of students of the 

department of nursing at WSBiP concerning the carried out educational process in 

which they participate.  

Material and method: The research was conducted among 70 nurses participating in 

the bridging studies, Bachelor studies and Master studies at the Nursing Department in 

the Higher School of Business and Enterprise in Ostrowiec Świętokrzyski (WSBiP) in 

the academic year 2012/2013 by means of the original questionnaire containing 12 

closed and opened questions.  

Results: The research was conducted among nurses aged to 22 and above 50, with the 

dominating age of 41-45 (40%), 99% of women. 58% of the questioned live in a city, 

work on permanent basis (67%), who attended a qualification course before the studies 

(61%), attended conferences (20%) and post-graduate studies (19%). 25% of questioned 

were people who rise their qualification on the basis of their own choice, 18% had to 

rise the qualifications, and 13% of currently studying nurses had the possibility of rising 

their qualifications and took this chance. The nurses are afraid of the possibility of the 

lack of work after finishing the studies, a difficult situation of the Polish health care, bad 

work conditions and the underfunding. The most crucial expectations concerning the 

educational process are: clearly specified conditions of receiving the final credit from a 

given subject (25%) and defining objective marking criteria (21%). The most important 

factors of the educational process according to the students are the attitude of the 

academic teacher expected by the students (11 situations and features). 15% appreciated 

the possibility of course modification according to their interests, 14% indicated 

professional equipment and materials for classes, 13% -providing the schedule at the 

beginning of the course, 12% the teachers’ ability to establish a good contact with 

students, 10% showing kindliness and understanding towards students, and 9% the 

ability to choose the form of exam. The evaluation of the level of satisfaction of carried 

theoretical classes was expressed by means of an average. The students evaluated the 

scope of new content at a high level (between very good and good ) (4,6), the students’ 

engagement in the course of studies (4,4), the course organization and the possibility of 
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getting additional information from the teacher (4,3). The possibilities of getting 

necessary literature was evaluated as 4,2, whereas the compliance of the issues 

discussed and the topic of the classes as 4,0. The opinions of students concerning the 

evaluation of classes carried out during the educational process covered also the 

evaluation of practical classes, which is between 3,9 (minimum) and 5,5 (maximum). 

The best mark was given to the degree of conformity between the issues included in the 

subject curriculum and their practical realization. Next was the selection of people for 

the classes and the organization of the classes. The students evaluated learning the new 

content at a very good level, claiming that the results mostly depend on the teacher’s 

engagement in the teaching process (4,8) and the possibility of obtaining additional 

information 4,7.  

Asked about their further plans concerning their vocational development most of the 

students declared the will to continue their education (53%).  

Conclusions:  Women dominated among the researched students of nursing, people 

studying at the Master level, coming from a city, aged 41-45, working on permanent 

basis, after graduating high medical school, who before starting studies had completed a 

qualification course during the year preceding the studies, who wanted to start studies or 

had to start them due to the need of developing their vocational qualifications. Only 

21% of students reported concerns related to education due to the difficulty of finding a 

job and problems with the Polish health care. The students most often enumerated the 

ability of establishing a good contact with patients and the ability to work in a team as 

the most often anticipated skills of a nurse. The most often mentioned expectations 

concerning the educational process were defining the ways of obtaining a final grade 

and the objective marking criteria. In the teaching process, the students positively 

evaluate the theoretical classes due to a good choice of teachers and their engagement, 

whereas in practical classes -  carrying out the classes according to the curriculum, the 

choice of teachers and the organization of classes. During the studies, the researched 

benefit the most of the lectures, among which their knowledge mostly developed thanks 

to palliative care, surgery, nephrology and hematology. 

67% of the researched believe that it was worth to start the studies, and over a half plans 

and declares further development after finishing the studies. The research conducted 

among students and the researched fields allowed for a partial self-evaluation of the 

teaching programme based on the students’ opinion. The factors defining the quality of 

areas of studies, according to the students of nursing in WSBiP, were well and very well 

evaluated and they are at a similar level when compared to students of medical 

departments of other universities which allows to claim that the level, organization and 

realization of the teaching process is at a high level and fulfils the expectations of the 

students allowing their self-development.  

Key words: education, development, opinion, expectations  
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Wstęp 

 W ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej oraz aktach prawnych 

regulujących zawód pielęgniarki i położnej odnajdujemy zapis wskazujący na 

obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez 

pielęgniarki [1,2,3]. Ponadto, aby dorównać postępowi medycyny oraz 

wymaganiom w dynamicznie rozwijającym się świecie konieczne jest 

prowadzenie edukacji ustawicznej [4]. 

 W zawodzie pielęgniarki kształcenie ustawiczne polega na 

uczestniczeniu w ustalonych rodzajach kształcenia podyplomowego, ale także 

na samokształceniu, uczestnictwie w konferencjach, czy zdobywaniu stopni 

naukowych.  

 Celem kształcenia ustawicznego realizowanego przez pielęgniarki jest 

wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju osobowości oraz stymulowanie ich 

aktywności i kreatywności. Sprzyja to poprawie organizacji pracy i tworzeniu 

podstaw społeczeństwa opartego na wiedzy. Jest to zgodne także z obecną 

polityką Unii Europejskiej, ukierunkowaną na aktywne uczestnictwo w 

społeczeństwie obywatelskim, osobiste spełnienie środowiska medycznego oraz 

dostosowywanie się do ciągłych zmian i umożliwienie uzyskania zatrudnienia. 

 Ponadto często ukończenie studiów jest gwarantem bycia 

kompetentnym, profesjonalnym i lepszym w zawodzie.  

 W Polsce od kilku lat wzrasta zainteresowanie pielęgniarek i położnych 

podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w ramach kształcenia 

podyplomowego, co jest przypuszczalnie spowodowane coraz większą 

świadomością środowiska o konieczności ustawicznego doskonalenia i 

kształcenia, rozwojem nauk medycznych oraz dostępnością szerokiej oferty 

edukacyjnej, a także dofinansowaniem szkoleń z budżetu państwa [5]. 

 Rozwój zawodowy pielęgniarek jest również uwarunkowany 

gotowością tej grupy zawodowej do stałego podnoszenia poziomu wiedzy 

teoretycznej i praktycznej [6]. Wiąże się to ze zmianą roli i pozycji pielęgniarek 

w zespole interdyscyplinarnym, z wychowawczo-instrumentalnej na 

ekspresyjną, wymagającą odpowiedzialności i kreatywności; z pozycji 

zleceniobiorcy na pozycję równoważnego partnera w zespole [7]. 
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 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest motywowane także, wg 

wybranych badaczy [4], wzrostem jakości opieki, satysfakcji z pracy, 

możliwością awansu lub mobilnością zawodową. 

 Głównymi przeszkodami na drodze rozwoju zawodowego są 

utrudnienia ze strony przełożonych i kierownictwa placówek dotyczące 

niedoborów personalnych, względy finansowe oraz brak informacji i czasu [8]. 

Cel pracy 

Celem pracy jest poznanie oczekiwań i opinii studentów kierunku 

pielęgniarstwo WSBiP na temat realizowanego procesu kształcenia, w którym 

są bezpośrednimi uczestnikami.  

Materiał i metoda  

 W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z 

zastosowaniem techniki ankietowej. Jako narzędzie badawcze posłużył 

kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji zawierający 12 pytań zamkniętych i 

otwartych. Badaniami objęto grupę 70 pielęgniarek uczestniczących w studiach 

tzw. pomostowych, licencjackich oraz magisterskich na kierunku 

pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu 

Świętokrzyskim,  w roku akademickim 2012/2013.   

Wyniki  

 Badaniem objęto pielęgniarki i pielęgniarzy w wieku od 22 do 

powyżej 50 lat. Wiek oceniono w pięcioletnich przedziałach, co pozwoliło 

ustalić, że wśród 70 badanych dominowały pielęgniarki i pielęgniarze w wieku 

41-45 lat (28 osób, tj. 40%) oraz 46-50 lat (20 osób, co stanowi 29%). Dokładną 

strukturę wieku przedstawia rycina 1.  
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Rycina 1. Struktura wieku badanej populacji studiujących 

pielęgniarek/pielęgniarzy 

 

 W badanej populacji z powodu feminizacji zawodu dominowały 

kobiety, które stanowiły 99% badanych. Mężczyźni stanowili 1% wśród 

badanych. Strukturę płci przedstawiono na rycinie 2.  

 

Rycina 2. Struktura płci badanych 

 

 Kolejne cechy populacji, które zbadano to miejsce zamieszkania. 

Wg uzyskanych wyników, 58% badanych to osoby zamieszkujące w mieście, 

22-25 lat 
3= 4% 

26-30 lat 
 2= 3% 

31-35 lat 
 2= 3% 

36-40 lat 
 12= 17% 
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46-50 lat 
 20= 29% 

> 50 lat 
3=4% 

Mężczyzna 
 1= 1% 
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zaś 33% na wsi. Oznacza to, że wśród studiujących pielęgniarek stwierdzono 

niewielką przewagę mieszkańców miasta (rycina 3).    

 

Rycina 3. Struktura miejsca zamieszkania badanych 

 

 W badanej populacji studenci studiów magisterskich stanowili 60%, 

studiów licencjackich I stopnia 2,86%, a licencjatu pomostowego 37,14%. 

Analiza wykazała, że w badaniu najchętniej wzięli udział studenci studiów II 

stopnia (rycina 4).  

 

Rycina 4. Struktura rodzaju kształcenia jaki podjęli badani 
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Ocena badanej populacji objęła także status zawodowy badanych. 

Pielęgniarki najczęściej pracują na tzw. etacie, czyli umowie o pracę (67,15%). 

Na czas określony zatrudnionych jest 17,14% badanych, na kontrakcie 5,71%, a 

10% oprócz podstawowego zatrudnienia podejmuje się także dodatkowej pracy. 

Cała populacja badanych to osoby czynne zawodowe, które mimo zatrudnienia 

podjęły wysiłek doskonalenia zawodowego (rycina 5).  

Rycina 5. Struktura aktywności zawodowej badanych 

 

 Studenci to w przeważającej części pielęgniarki, które stanowiły 

97,14%. Na innych stanowiskach w placówce ochrony zdrowia pracuje 2,86% 

badanych (rycina 6).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Rycina 6.   Rodzaj wykonywanej pracy 
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 Dotychczasowe wykształcenie badanych przed podjęciem decyzji o 

doskonaleniu lub kształceniu (zamieszczone na rycinie 7) wskazuje na wyraźną 

dominację ukończenia przez nich liceum lub studium medycznego (67%). Są to 

przypuszczalnie studenci studiów pomostowych. Równie liczna grupa (33%) 

badanych studentów pielęgniarstwa to osoby, które ukończyły licencjat 

pielęgniarstwa, a obecnie są studentami studiów II stopnia.   

 

 

 

 

 

 

Rycina 7. Struktura dotychczasowego wykształcenia studentów 

 Badani studenci przed rozpoczęciem nauki w toku doskonalenia 

uczestniczyli również w innych formach kształcenia. Wśród badanych 

dominowały osoby, które korzystały z kursu kwalifikacyjnego (61%). W 

konferencjach uczestniczyło 20% badanych, a studia podyplomowe ukończyło 

19% studentów. Oznacza to, że najczęściej podejmowaną przez pielęgniarki 

formą doskonalenia są kursy kwalifikacyjne (rycina 8).   

 

 

 

 

 

 

 

Rycina 8. Udział badanych w doskonaleniu zawodowym przed rozpoczęciem 

studiów  
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 Wskazane przez badanych przed studiowaniem formy kształcenia 

realizowane były najczęściej w ciągu ostatniego roku (58,57%). 27,14% 

doskonaliło się wcześniej niż rok przed studiami, a 14,28% nie podało 

odpowiedzi (rycina 9). 

 

 

 

 

 

 

 

Rycina 9. Czas realizacji kształcenia przed rozpoczęciem studiów 

 

 Aktywizacja badanych w obszarze doskonalenia zawodowego miała 

określoną motywację. Najliczniejszą grupę 25% stanowili studenci, którzy 

deklarowali chęć podwyższenia kwalifikacji. 18% wskazało, że stanęli przed 

koniecznością podwyższenia kwalifikacji, natomiast 13% aktualnie 

studiujących pielęgniarek miało możliwość kontynuowania nauki, z której 

skorzystało. Pozostałe motywy przedstawia rycina 10.  
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Rycina 10. Motywy podjęcia studiów przez badanych 

 Badanych zapytano także o najczęstsze obawy związane z kontynuacją 

nauki. Analiza wyników z tego obszaru wykazała, że odpowiedzi udzieliło tylko 

21% badanych studentów pielęgniarstwa. Braku możliwości pracy po 

ukończeniu studiów obawia się 33% studentów z 15 osób, które udzieliły 

odpowiedzi. Trudna sytuacja polskiej służby zdrowia niepokoi 27% 

studiujących, a złe warunki pracy z niedofinansowania 20%. Wśród innych 

obaw badani wskazali złe warunki pracy z powodu złego zarządzania (13%) i 

niskie zarobki nieadekwatne do posiadanego wykształcenia i nakładów pracy 

(7%). Graficznie wyniki przedstawia rycina 11. 
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Rycina 11. Najczęstsze obawy studentów pielęgniarstwa 

 

 W ramach badania studenci wyrazili także swoją opinię na temat 

najistotniejszych umiejętności, które są ważne w zawodzie pielęgniarki. Wg 

studentów pielęgniarstwa najważniejsza jest zdolność nawiązania kontaktu z 

pacjentem (12%) oraz umiejętność pracy w zespole (11%). Za ważne 

umiejętności (po 10%) badani uznali posiadanie umiejętności instrumentalnych, 

z którymi związane jest poczucie fachowości, umiejętność łączenia wiedzy z 

praktyką, a także ciągła aktualizacja wiedzy. Wśród innych umiejętności badani 

wymienili także cierpliwość (9%). Równie ważne są sprawne i szybkie 

wykonywanie czynności, zdolność do modyfikacji działań wg potrzeb 

podopiecznego, zdolność empatii (po 8%) oraz otwartość wobec chorych i 

wytrzymałość (po7%). Graficznie wyniki przedstawia rycina 12. 
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Rycina 12. Najistotniejsze w opinii studentów umiejętności istotne w zawodzie 

pielęgniarki 

 W ramach badania zebrano także materiał na temat opinii badanych dotyczący 

procesu nauczania i oceniania realizowanego w Wyższej Szkole Biznesu i 

Przedsiębiorczości (wyniki na rycinie 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rycina 13.  Najistotniejsze oczekiwania wobec realizowanego procesu nauczania 

i oceny 
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 Najistotniejsze oczekiwania wobec realizowanego procesu nauczania i 

ocena to określenie sposobu zaliczenia przedmiotu wskazane przez 25% 

studentów. 21% uznało za ważne określenie obiektywnych kryteriów ocen.  

 Z kolei 18% doceniło wzbogacenie i urozmaicenie form prowadzonych 

zajęć z wykorzystaniem m.in. wykładów, dyskusji, przykładów czy opisów 

przypadków. 11% badanych za istotne oczekiwanie wobec procesu 

dydaktycznego uznało poprawny dobór metod nauczania do przekazywanych 

treści. Inne aspekty kształcenia uznane za najistotniejsze przez badanych to: 

przekazywanie treści zgodnie z celem i tematyką zajęć (14%), przekazywanie 

treści w sposób planowy i uporządkowany (7%) oraz przekazywanie treści i 

nauczania w sposób pobudzający do pogłębienia wiedzy (4%). 

 Kolejnym etapem pracy było zebranie zdania badanych na temat ich 

oczekiwania wobec nauczyciela akademickiego (uzyskane wyniki na rycinie 

14).  

 

Rycina 14. Najistotniejsze oczekiwania wobec nauczyciela akademickiego 

 Za najistotniejsze postawy nauczyciela akademickiego oczekiwane przez 

studentów badani uznali 11 sytuacji i cech. 
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 15% doceniło możliwość modyfikacji zajęć wg ich zainteresowań, 14% 

wskazało na profesjonalne przygotowanie sprzętu i materiałów do zajęć, zaś 

13% uznało za najistotniejsze przekazywanie planu na początku zajęć.  

 12% wybrało umiejętność nawiązywania przez nauczyciela kontaktu ze 

studentami, 10% okazywanie życzliwości i zrozumienia w stosunku do 

studenta, a 9% możliwość wyboru formy zaliczenia.  

 8% wskazało na komunikowanie się z nauczycielem, 6% jego 

punktualność, a 5% wzbogacenie zasobu wiedzy po odbyciu zajęć.  

 Dla 4% najistotniejszym oczekiwaniem wobec kadry akademickiej było 

podsumowanie prowadzonych zajęć, dla 3% utrzymanie kontaktu z każdym 

studentem w toku zajęć, a dla 1% umożliwienie studentowi czynnego udziału w 

zajęciach.  

Ocena stopnia zadowolenia z realizowanych zajęć teoretycznych została 

wyrażona przez studentów w badaniu poprzez wystawienie średniej oceny 

respondentów.  

Najwyżej (na poziomie bardzo dobrym i wyższym) na 5,2 studenci 

ocenili dobór osób prowadzących zajęcia i ocenione na 5,0 zaangażowanie 

prowadzącego, od którego zależy przyswojenie przez studentów ,,nauczanych” 

treści (wyniki na rycinie 15).  
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Rycina 15. Ocena stopnia zadowolenia z realizowanych zajęć teoretycznych- 

średnia ocena  

 

Na wysokim poziomie (pomiędzy bardzo dobrym i dobrym) studenci 

ocenili zakres zdobywania nowych treści (4,6), zaangażowanie studenta w tok 

prowadzonych zajęć (4,4), organizację zajęć i możliwość uzyskania 

dodatkowych informacji od prowadzącego (na 4,3).  Wskazania co do 

możliwości pozyskania literatury studenci ocenili na 4,2, zaś zgodność 

zagadnień z tematem prowadzonych zajęć na 4,0.   

Badani studenci pielęgniarstwa byli najmniej zadowoleni z faktu 

propozycji prowadzącego co do wyboru formy egzaminu kończącego przedmiot 

(na 3,8) oraz wprowadzania do przedmiotów dodatkowych form przekazywania 

wiedzy, np. studium przypadku (na 3,6).  

Opinie studentów dotyczących oceny zajęć realizowanych w procesie 

dydaktycznym obejmują także średnią ocenę zajęć praktycznych, która mieści 
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się w granicach od 3,9 (minimalna) do 5,5 (maksymalna) (wyniki na rycinie 

16).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rycina 16. Ocena stopnia zadowolenia z realizowanych zajęć praktycznych- 

średnia ocena respondentów 

 

Najlepiej (na poziomie powyżej bardzo dobrego) na 5,5 oceniono 
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przedmiotów z ich realizacją w praktyce, na 5,2 dobór osób prowadzących, a na 

5,1 organizację zajęć.  

Na poziomie bardzo dobrym do dobrego studenci ocenili przyswajanie 

treści, których skutek zależy od zaangażowania w proces nauczania 

prowadzącego (4,8), a na 4,7 możliwość uzyskania dodatkowych informacji.  
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Ocenę 4,5 uzyskała możliwość wyboru przez studentów formy 

egzaminu, a po 4,6 wprowadzanie przez prowadzących dodatkowych form 

przekazywania wiedzy oraz umiejętność zaangażowania przez prowadzącego 

studentów w tok prowadzenia zajęć.   

 Ocenę 4,1 wystawiono możliwości pozyskania literatury przedmiotu od 

prowadzącego, a najniższą ocenę 3,9 uzyskał zakres zdobywania nowych treści 

podczas zajęć praktycznych. 

 Podsumowanie badania stanowi opinia studentów na temat korzyści ze 

studiów (uzyskane wyniki na rycinie 17).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Rycina 17. Stopień zadowolenia i odczucia korzyści studentów z poszczególnych 

form zajęć realizowanych w toku studiów  

 Studenci pielęgniarstwa studiujący w WSBiP w roku akademickim 

2012/2013 są najbardziej zadowoleni z wykładów realizowanych w trakcie 

trwania studiów - taką opinię wyraziło 58% badanych. 21% studentów jest 

zadowolonych z zajęć praktycznych, 10% z praktyk zawodowych, zaś 6% z 

seminariów. 5% nie wyraziło swojej opinii.  

 Studenci w czasie realizacji badania mogli także wskazać 

najciekawszy przedmiot realizowany w toku studiów lub ten, który wniósł 

najwięcej do ich wiedzy lub umiejętności.  
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 Studenci studiów licencjackich byli najbardziej zadowoleni z opieki 

paliatywnej (17%), chirurgii (14%) i psychologii (9%), zaś studiów 

magisterskich z nefrologii i hematologii (po 13%) oraz okulistyki 9%, czyli z 

przedmiotów, które nie były przedmiotem nauczania na studiach I stopnia.   

 8% studentów było zadowolonych z badania fizykalnego, 7% ze 

wszystkich przedmiotów, 6% z onkologii, 5% z zajęć dydaktycznych (ogółem), 

po 3% z pediatrii i interny, a 3% z pielęgniarstwa europejskiego. Graficznie 

wyniki przedstawiono na rycinie 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rycina 18. Przedmiot który w toku studiów wniósł najwięcej do wiedzy lub 

umiejętności  studentów/  był najciekawszy 

 Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości jest także zainteresowana 

planami rozwoju swoich absolwentów, dlatego badanych zapytano o plany 

kontynuowania doskonalenia zawodowego.  

Studenci w większości zadeklarowali chęć kontynuowania nauki (53%). 

30% nie miało takich planów, natomiast 17% nie udzieliło odpowiedzi (rycina 

19).   
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Rycina 19. Deklaracje w zakresie planów kontynuowania doskonalenia 

zawodowego 

Badanie zamknięto pytaniem o ocenę celowości studiowania. W tym obszarze  

67% studentów uznało, że warto było studiować, 19% wyraziło opinię, że nie 

warto było podejmować się takiego wysiłku. 14% badanych nie udzieliło 

odpowiedzi (rycina 20).  

 

 

 

 

 

 

 

Rycina 20. Czy warto było studiować? 

 

 Opinia na temat celowości studiowania zakończyły analizę 

wyników zebranego materiału badawczego i pozwoliły na wnioskowanie. 

Podsumowanie  

 Zmiany legislacyjne pociągnęły za sobą konieczności opracowania i 

wdrożenia przez uczelnie wyższe systemu oceny jakości kształcenia. W 

obszarze oceny jakości znalazły się m.in.: organizacja zajęć, sposób ich 
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prowadzenia, klimat społeczny zajęć, dostrzegane korzyści z udziału w 

zajęciach oraz oceny efektów kształcenia. Uzyskany materiał był próbą zebrania 

opinii na temat poziomu kształcenia, a stał się próbą samooceny w planowanym 

procesie oceny jakości kształcenia. Z powodu zakresu pytań zawartych w 

ankiecie można uznać, że praca zawiera wszelkie znamiona oceny jakości 

kształcenia.  

Odnosząc uzyskane oceny do wyników prezentowanych przez inne uczelnie i 

badaczy można je porównać przez pryzmat wskaźników poziom jakości 

kształcenia. 

 W badaniu realizowanym wśród studentów Pomorskiej Akademii 

Medycznej wyobrażenia ponad połowy badanych (51%)  były zgodne z ich 

oczekiwaniami, co oznacza zadowolenie z wyboru studiów i procesu 

kształcenia. Najbardziej niezaspokojone oczekiwania studentów dotyczyły 

kontaktu z nauczycielami akademickimi (22%), a  ponad ¼ (28%) 

respondentów, mając możliwość ponownego wyboru, nie podjęłaby tego 

kierunku studiów (w badaniu uczestniczyli studenci wydziałów lekarskich) [9].  

 W badaniu własnym zadowoleni ze swojego wyboru, którzy uznali, 

że warto było studiować stanowili 67%, czyli była to zdecydowania większa 

populacja. Opinie na temat kontaktu z prowadzącymi także przedstawiają się 

korzystniej, gdyż 12% studentów wybrało za najważniejsze umiejętność 

nawiązywania przez nauczyciela kontaktu ze studentami, 10% okazywanie 

życzliwości i zrozumienia w stosunku do studenta, a 9% możliwość wyboru 

formy zaliczenia, zaś 8% komunikowanie się z nauczycielem. 

Kolejna praca zrealizowana wśród studentów kierunków medycznych 

potwierdziła, że proces kształcenia powinien być zorientowany na studenta w 

zakresie jego potrzeb i możliwości poznawczych, zaś ze strony nauczyciela 

student oczekuje gotowości wdrażania zasady indywidualizacji nauczania. 

Najwyżej w skali punktowej (4-5) tę cechę prowadzących ocenili studenci 

Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, bo aż 40% badanych. Wyniki na 

innych Wydziałach były zbliżone i oscylowały w granicach 25-28% osób, które 

pozytywnie oceniły te działania. Należy jednak zwrócić uwagę na oceny 

negatywne i mierne (0-2), które były zbliżone i wynosiły: Wydział Zdrowia 

Publicznego – 30%, Wydział Farmacji 28%, Wydział Lekarsko-
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Stomatologiczny- 27%, Wydział Lekarski – 26%. Wskazuje to na fakt, iż 

średnio 28% studentów nie odczuwa, by proces kształcenia służył ich 

samorozwojowi [10].  

 W badaniu własnym 15% doceniło możliwość modyfikacji zajęć wg ich 

zainteresowań, a 9% wybór formy zaliczenia, co oznacza, że poziom osiągniętej 

indywidualizacji kształcenia służącej rozwojowi studenta jest na podobnym 

poziomie.  

 W jeszcze innym opracowaniu [11] aspekt przydatności uczęszczania 

na zajęcia został wysoko oceniony. Aż 84,8% odpowiedziało, że warto i raczej 

warto uczęszczać na zajęcia.  Studenci deklarują, jako preferowany taki model, 

który pozostawia im duży stopień swobody i niezależności (61,1%). Za ważną 

uznają umiejętność prowadzenia zajęć w interesujący i przystępny sposób 

twierdząc, że umiejętność przekazania jest ważniejszą cechą nauczyciela niż 

jego zasób wiedzy. Takie opinie uzyskano w badaniach od 63% studentów. W 

pytaniu sprawdzającym aż 76% studentów wskazało, iż najważniejszą cechą 

nauczyciela akademickiego jest nie tyle jego rozległa wiedza, co sposób jej 

przekazania.  

 Za odpowiednik ww. opinii w badaniu własnym można uznać bardzo 

dobrze ocenione zaangażowanie i dobór prowadzących. 

 Wykazanie podobieństw w tych samych obszarach oceny jakości 

kształcenia w opinii pielęgniarek pozwala po analizie na wysunięcie końcowych 

wniosków. 

Wnioski  

1. W populacji badanych studentów pielęgniarstwa dominowały kobiety, 

osoby studiujące na studiach magisterskich, pochodzące z miasta, w 

wieku 41-45 lat, pracujące zawodowo, zatrudnione na zasadzie umowy 

o pracę na czas nieokreślony, po ukończeniu liceum lub studium 

medycznego, które przed podjęciem studiów najczęściej ukończyły kurs 

kwalifikacyjny w ostatnim roku przed rozpoczęciem nauki, a którymi 

kierowała chęć oraz konieczność podniesienia kwalifikacji 

zawodowych.  
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2. Tylko 21% studentów zgłosiło obawy związane z kształceniem 

wynikające z trudności znalezienia pracy i problemami w polskiej 

ochronie zdrowia. 

3. W grupie umiejętności najczęściej oczekiwanych od pielęgniarki 

studenci wymienili zdolność nawiązywania kontaktu z pacjentem oraz 

umiejętność pracy w zespole. 

4. Najczęściej wymieniane oczekiwania wobec realizowania procesu 

nauczania i oceniania wskazało 40% studentów wymieniając jako 

powód określenie sposobu zaliczenia i obiektywnych kryteriów oceny. 

5. Oczekiwania studentów wobec nauczyciela jakie wpłynęły na bardzo 

dobrą ocenę to możliwość modyfikowania zajęć wg potrzeb i 

zainteresowań studentów. 

6. W procesie kształcenia studenci bardzo dobrze oceniają zadowolenie z 

zajęć teoretycznych wynikające z trafnego doboru prowadzących oraz 

ich zaangażowania, natomiast zajęć praktycznych z powodu realizacji 

tematyki zgodnie z programem, doboru prowadzących oraz organizacji 

zajęć  

7. W toku studiów badani najwięcej korzystali z wykładów, wśród których 

ich wiedza najbardziej wzbogaciła się dzięki opiece paliatywnej, 

chirurgii oraz nefrologii i hematologii.  

8. 67% badanych uważa, że warto było studiować, a ponad połowa 

planuje i deklaruje dalsze doskonalenie po zakończeniu studiów. 

9. Badanie zrealizowane wśród studentów i badane obszary pozwoliły na 

częściową samoocenę prowadzonego przez uczelnię kształcenia 

opartego na opinii studentów.   

10. Wskaźniki określające jakość poszczególnych obszarów kształcenia w 

opinii studentów pielęgniarstwa WSBiP zostały ocenione dobrze i 

bardzo dobrze, i są na zbliżonym poziomie do studentów kierunków 

medycznych innych uczelni, co pozwala twierdzić, że poziom, sposób 

organizacji i realizacji kształcenia jest na wysokim poziomie i spełnia 

oczekiwania studiujących pozwalając im na samorozwój i 

doskonalenie.  
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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 9,1-

9,6%). 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.  

                                                           
1
 dr n. o zdrowiu, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarek WSBiP w 

Ostrowcu Św. 
2
 Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarek WSBiP w Ostrowcu Św. 
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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 19
th

 (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 15
th

 and 19
th

. 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 OZT zaliczamy: 

hipertrójglicerydemię, hiperkalcemię i mocznicę.  

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 sercowo-

naczyniowej 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 zatorowo-

zakrzepowe 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  

 

Okres 

obserwacji 

Liczba osób leczonych w 

oddziale chirurgii 

Pacjenci z OZT Udział 

% 

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  2009 2010 2011 Ogółem  

N % N % N % N % 

Kobiety  53 39 53 41        

33 

        

23 

139 34,2 

Mężczyźni  83 61 76 59      

108 

       

77 

267 65,8 

Ogółem  136 100 129 100        

141 

      

100 

406  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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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  2010 2011 Ogółem  

N % N % 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 

kobiety  
 139= 34% 

mężczyźni  
267= 66% 
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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 61-

80 lat. Jednak od 2010 roku niepokojąco rośnie udział w populacji chorych na 

OZT osób w wieku 21-40 lat. Wyniki graficznie przedstawia rycina 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

21-40 lat 
 99= 24% 

41-60lat  
167= 41% 

61-80 lat  
109= 27% 

81-100 lat 
 31= 8% 



157 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS 

Tabela 4. Struktura miejsca zamieszkania leczonych z OZT w latach 2009-2011 

 

Miejsce 

zamieszkania 

2009  2010 2011 Ogółem  

N % 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.  

 

Rycina 3. Struktura miejsca zamieszkania osób leczonych z powodu OZT w 

latach 2009-2011 

 

miasto   
249= 61% 

wieś  
 157= 39% 
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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. 2010 r. 2011 r. Ogółem 

N % N % 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rycina 4. Sezonowość zachorowań na  OZT wg miesięcy roku w latach 2009-

2011 

Styczeń  
37- 9% 

Luty 
 31= 8% 

Marzec 
 33= 8% 

Kwiecień  
32= 8% 

Maj  
25= 6% 

Czerwiec 
 30= 8% 

Lipiec 
38= 10% 

Sierpień 
 47= 11% 

Wrzesień  
39= 10% 

Paździer
nik 

38= 10% 

Listopad  
21= 5% 

Grudzień 
 29= 7% 
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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.  

 

Rycina 5. Sezonowość zachorowań na  OZT wg dni tygodnia w latach 2009-

2011 

 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. 

poniedziałek 
57= 14% 

wtorek 
 56= 14% 

środa 
 77= 19% czwartek 

 63= 16% 

piątek 
 44= 11% 

sobota 
61= 15% 

niedziela  
 46= 11% 
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Rycina 6. Sezonowość zachorowań na OZT wg dni miesiąca w latach 2009-

2011  

 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.  

 

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 poddano analizie umożliwiły sformułowanie 

następujących wniosków: 

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 
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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. 

 

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.  

 

 

Rycina 4. Status materialny 
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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).  

 

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). 

 

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). 

 

 

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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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). 

 

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). 

 

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). 
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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).  

 

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). 

 

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%). 

 

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). 

 

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). 

 

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). 

 

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). 

 

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). 

 

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). 

 

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). 

 

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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Tendencje w zakresie spożywania alkoholu 

Streszczenie 

Praca dotyczy spożywania alkoholu wśród lokalnej populacji ze względu na wiek, płeć, 

wykształcenie czy miejsce zamieszkania i poznanie opinii badanych na temat jego 

wpływu na organizm. Celem praktycznym pracy było pozyskanie w badaniu danych, 

które będą bardzo przydatne w diagnozowania problemów i planowania działań 

mających na celu krzewienie odpowiedzialnego modelu spożywania alkoholu w 

społeczeństwie. Badanie zrealizowano wśród 100 losowo wybranych osób, 

mieszkańców województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego spotkanych w poradni 

lekarza rodzinnego.  

Słowa kluczowe: alkoholizm, nadużywanie alkoholu, wpływ alkoholu na organizm 

 

Tendencies concerning alcohol consumption 

Summary 

The article concerns the alcohol consumption among the local population, according to 

age, sex, education or the place of living, as well as finding out the opinions of the 

people questioned concerning the alcohol influence on the human body. The practical 

aim of this work was to obtain the data useful for the diagnosis of problems and 

planning the activities aiming at propagating the proper model of alcohol consumption 

among the society. The research was conducted among 100 randomly chosen people, 

the citizens living in the świętokrzyskie and mazowieckie regions met at the GP’s 

surgeries.  

Key words: alcoholism, alcohol abuse, the influence of alcohol on a human body  

 

 Jak wynika ze sprawozdania z wykonania ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości za rok 2012, które przygotowało Ministerstwo Zdrowia, ponad 80 

procent dorosłych Polaków spożywa alkohol, a blisko 12% z nich nadużywa go. 

Ponadto dane resortu wskazują, że większość osób pijących alkohol spożywa go 

na poziomie niskiego ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych [1]. 

                                                           
1
 dr n. o zdr. Opiekun 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. 

5
 Studenckie Koło Naukowe  (zdrowie publiczne) WSBiP w Ostrowcu Św. 
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 Nadużywanie oraz uzależnienie od alkoholu jest obecnie 

zasadniczym problemem zdrowotnym w wielu krajach, także w Polsce. 

Jest to problem tym poważniejszy, że większość osób nadużywających 

czy uzależnionych nie leczy się, a wielu spośród nich nie zdaje sobie 

sprawy z tego, że już dawno przekroczyło próg nieszkodliwego używania 

tej substancji. Wynika to z ogólnej tendencji do zaprzeczania, jaka 

występuje wśród osób nadużywających alkohol, tendencji wspieranej 

jeszcze przez ciche przyzwolenie społeczeństwa, czy niektóre subkultury 

społeczne na używanie środków uzależniających [2]. 

 Alkohol pije 85,5% dorosłych Polaków - wynika z badań, 

zrealizowanych przez TNS OBOP na zlecenie Związku Pracodawców 

Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS). Wynika z nich także, że 

najmniej abstynentów (2%) jest wśród młodych ludzi w wieku 18-24 

lata. Ta tendencja systematycznie wzrasta z wiekiem, tym samym w 

gronie starszych ludzi jest najwięcej osób niepijących alkohol – 18% w 

grupie 50-59 lat oraz 26% wśród osób po 60. roku życia (wyniki 

uzyskane w badaniu zawiera poniższa rycina) [3]. 

 

http://www.egospodarka.pl/52173,Spozycie-alkoholu-w-Polsce-najmniejsze-w-UE,1,39,1.html
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Rycina 1. Struktura wieku osób spożywających alkohol 

 Wśród konsumentów alkoholu jest więcej mężczyzn niż kobiet. 

Do spożywania trunków przyznało się bowiem 91% badanych panów 

oraz 19% pań [4].  

 Kobiety pijące alkohol szkodliwie są najczęściej młode, 

niezamężne (panny, kobiety rozwiedzione lub pozostające w separacji) i 

wykształcone (wykształcenie wyższe). 

 Mężczyźni spożywający alkohol szkodliwie są częściej: starsi niż pijące 

szkodliwie kobiety, samotni (rozwodnicy, wdowcy), najgorzej wykształceni 

(wykształcenie zawodowe lub niższe) [1]. Strukturę picia alkoholu wg płci w 

2012 roku zawiera rycina 2.  

 

Rycina 2. Struktura płci osób spożywających alkohol 

 

 Ciekawe jest także zjawisko wypierania przez Polaków picia dużej 

ilości alkoholu. 75 % Polaków uważa, że pije mniej alkoholu niż inni. Tylko 

3% jest zdania, że spożywa więcej alkoholu od innych osób. 

Ryzykowna konsumpcja alkoholu (wg WHO oznaczająca więcej niż 16 

http://www.egospodarka.pl/56783,Spozycie-alkoholu-nawet-wsrod-ciezarnych,1,39,1.html
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standardowych jednostek alkoholu spożytych w tygodniu przez kobietę i 21 

przez mężczyzn), dotyczy 13% mężczyzn i 1% kobiet w Polsce (wyniki na 

rycinie 3) [4]. 

 

Rycina 3. Opinie osób uczestniczących w badaniu TNS OBOP na temat ilości 

spożywanego alkoholu  

 Spożywający alkohol stanowią 89% osób z wyższym wykształceniem, 

90% osób z zasadniczym i średnim, natomiast 98% z wykształceniem 

podstawowym. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, to najmniej 

konsumentów alkoholu jest na wsi i w miastach do 100 tys. mieszkańców – 

85%. Z kolei w miejscowościach od 100-500 tys. mieszkańców spożywający 

alkohol stanowią 86%, a w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców - 89%.  

 Osoby, które piły alkohol w tygodniu poprzedzającym realizację 

wywiadu przez TNS OBOP, stanowiły 35,5% badanych. Najczęściej 

konsumowały alkohol w domu (70%), u znajomych (25%), natomiast rzadziej 

już w pubie (9%), restauracji (5%) bądź klubie, dyskotece (4%) czy na świeżym 

powietrzu (4%). Osoby te spożywały alkohol najczęściej dla relaksu, 

odstresowania się (68%), były zachęcane przez znajomych, przyjaciół (18%), a 

także z okazji urodzin (10%), imienin (6%). Przeważnie konsumpcja alkoholu 

odbywała się w towarzystwie znajomych, przyjaciół (52%), małżonków bądź 

partnerów (29%) czy też innych członków rodziny (26%), ale co czwarta osoba 

przyznała się, że piła sama [4]. 
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Cel pracy  

 Celem pracy było zbadanie tendencji spożywania alkoholu wśród 

lokalnej populacji ze względu na wiek, płeć, wykształcenie czy miejsce 

zamieszkania i poznanie opinii badanych na temat jego wpływu na organizm. 

Celem praktycznym pracy było pozyskanie w badaniu danych, które będą 

bardzo przydatne w diagnozowania problemów i planowania działań mających 

na celu krzewienie odpowiedzialnego modelu spożywania alkoholu w 

społeczeństwie. 

Metoda i narzędzia  

 Badanie zrealizowano wśród 100 losowo wybranych osób, 

mieszkańców województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego spotkanych w 

poradni lekarza rodzinnego. Do zgromadzenia opinii na temat spożywania 

alkoholu i jego wpływu wykorzystano autorską ankietę własnej konstrukcji 

zawierającą 11 pytań zamkniętych oraz dane charakteryzujące populację.    

Wyniki  

 W badaniu uczestniczyło 85% osób z województwa świętokrzyskiego i 

15% z województwa mazowieckiego. W tej grupie badanych było 34% kobiet i 

66% mężczyzn (wyniki na rycinie 4).  

 

Rycina 4. Struktura płci badanych 

 

kobiety  
 34= 34% 

mężczyźni  
 66= 66% 
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 Wśród badanych dominowały osoby w wieku 21-25 lat stanowiące 

46%. Kolejne grupy to 23% osób w wieku 26-30 lat oraz 12% w wieku 31-35 

lat. Dokładna struktura wieku na rycinie 5. 

 

Rycina 5. Struktura wieku badanych 

 89 % badanej populacji pochodziło z miasta, a 11% ze wsi. Oznacza to, 

że ośmiokrotnie chętniej w badaniu uczestniczyli mieszkańcy miasta.  

 Analiza badanych wg aktywności zawodowej wykazała, że największą 

grupę osób opiniujących picie alkoholu stanowili uczniowie i studenci, których 

było 35%. Kolejna grupa to pracownicy fizyczni (25%), bezrobotni (22%) i 

pracownicy umysłowi (8%). Opisane struktura w tabeli 1.  

Tabela 1. Struktura aktywności zawodowej 

 

 

15-20 … 

21-25 … 

26-30 … 

31-35 … 

36-40 … 

41-45 … 

8% 

46% 

23% 

12% 

4% 

4% 

2% 
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 Analiza wykształcenia badanej populacji wykazała, że badani to 

najczęściej osoby z wykształceniem średnim, stanowiące 51% respondentów 

oraz zawodowym (35%). Strukturę wykształcenia zawiera tabela 2. 

Tabela 2. Struktura wykształcenia badanych 

 

 

 Badani wskazali także wiek inicjacji w spożyciu alkoholu.  

 Największa grupa, która stanowiła 53% badanych spożyła alkohol 

pierwszy raz mając 14-16 lat. 33% spróbowało alkohol po raz pierwszy w 

wieku 17-20 lat, a tylko 2% po 20 roku życia. Niepokoi natomiast fakt, że 12% 

zaczęło spożywać alkohol mając 10-13 lat. Opisane wyniki zawiera rycina 6.  

 

Rycina 6. Struktura wieku inicjacji w spożywaniu alkoholu 

 

 

10-13 
lat 

14-16 
lat 

17-20 
lat 

>20 lat  

12% 

53% 

33% 

2% 
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 W pracy uwzględniono także opinię respondentów na temat 

nadużywania alkoholu. Systematyczne spożywanie napojów alkoholowych 

może doprowadzić do nałogu wg 89% badanych (wyniki na rycinie 7). 5% osób 

uważa, że picie alkoholu nie powoduje nałogu, zaś 6% nie zna odpowiedzi na 

zadane pytanie. 

 

Rycina 7. Opinie na temat nadużywania alkoholu 

 Aż 96% badanych uważa, że alkoholizm to choroba wymagająca 

leczenia. Natomiast tylko 4%, iż jest to choroba, która nie wymaga leczenia.  

 87% osób uważa, że nałogowe spożywanie alkoholu ma ujemny 

wpływ na efektywność pracy zawodowej. 11% nie widzi związku pomiędzy 

nadmiernym spożywaniem alkoholu, a efektywnością w pracy, zaś 2% nie ma 

zdania na ten temat (opisane wyniki na rycinie 8).  

 

 

tak 
  89% 

nie wiem 
 6% 

nie 
 5% 
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Rycina 8.  Opinie na temat uznania alkoholizmu za chorobę 

 W pracy znalazły się także pytania na temat zdania respondentów na 

temat prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu (wyniki na poniższej rycinie 

9). 

 

tak 
 87= 87% 

nie 
11= 11% 

nie wiem  
2= 2% 
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Rycina 9. Opinia badanych na temat prowadzenia pojazdów po spożyciu 

alkoholu 

96% badanych uważa, że w ogóle nie można pić alkoholu podczas prowadzenia  

pojazdu, 3%, że tylko do 50g, a 1% uważa, iż można wypić powyżej 100g. 

Oznacza to, że 4% populacji dopuszcza możliwość jazdy samochodem po 

spożyciu alkoholu.  

Badani mogli wskazać, jaki rodzaj alkoholu najczęściej spożywają (wyniki na 

rycinie 10).  
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Rycina 10. Struktura alkoholu najczęściej wypijanego przez badanych 

 W pracy uwzględniono także opinie respondentów na temat możliwości 

leczenia farmakologicznego uzależnienia od alkoholu. 59% badanych uważa, że 

istnieją środki farmakologiczne, które pomagają w walce z alkoholizmem, a 

25% twierdzi, że takie preparaty nie istnieją. 16% nie ma zdania na ten temat. 

Wyniki na rycinie 11.  

 

Rycina 11. Opinia badanych na temat możliwości leczenia uzależnienia 

środkami farmakologicznymi 

piwo 

wino 
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85% 

6% 

5% 

1%  

3% 

tak nie 

59% 

25% 

16% 



ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS   210 

 

 Na zadane pytanie - czy uważasz sie za osobę uzależnioną od alkoholu? - 

badani jednogłośnie odpowiedzieli, że nie (100%).  

 Zdaniem 81% badanych problem alkoholizmu zdecydowanie dotyczy 

całego społeczeństwa. 16% twierdzi, że jest to problem osoby uzależnionej i jej 

rodziny, a 3%, że tylko osoby uzależnionej. Opisane wyniki na rycinie 12. 

 

Rycina 12. Opinia badanych na temat zakresu uzależnienia 

 Badanie opinii na temat spożywania alkoholu wśród badanej populacji 

kończy analiza źródeł posiadanej wiedzy (struktura wyników na rycinie 13).  

 

Rycina 13. Źródła zdobywania wiedzy na temat spożywania alkoholu 

całego 
społeczeństwa  

osoby 
uzależnionej … 

tylko osoby 
uzależnionej 
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3%  

ulotki  

TV 
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 Większość respondentów (87% ) wiedzę na temat alkoholu zdobywa z 

telewizji, 73% z ulotek, 48% z Internetu, 25 % z innych źródeł, 14% z prasy i 

książek, a 6% z radia. Źródła wiedzy na temat alkoholu to ostatni element 

badania zrealizowanego do pracy.  

Podsumowanie 

 W badaniu własnym blisko 2-krotnie częściej piją mężczyźni, co 

pokrywa się z doniesieniami wyników badań OBOB [1], wg których pijących 

mężczyzn jest o 10% więcej. 

 Wg tego samego źródła najczęściej piją osoby w wieku 18-24 lata (98% 

grupy), po 90%  w wieku  25-29 i 30-39 lat, co także znalazło odzwierciedlenie 

w badaniu własnym.   

 Również podobne są przekonania badanych, którzy jak i uczestnicy 

ww. programu uważają, że piją mniej niż inni. 

Na podstawie analizy zgromadzonego materiału można podjąć się 

wnioskowania. 

Wnioski 

1. Wśród osób wypowiadających się na temat spożywania alkoholu 

dominowali mężczyźni, uczniowie/studenci i pracownicy fizyczni, z 

wykształceniem średnim i zawodowym, którzy przeszli inicjację 

alkoholową w wieku 14- 6 lat, przekonani, że alkohol może 

doprowadzić do nałogu, który jest chorobą wymagającą leczenia.  

2. Badani stoją na stanowisku, że nadmierne spożywanie alkoholu obniża 

efektywność pracy i jest znacznym utrudnieniem, ponieważ nie można 

po nim prowadzić samochodu. 

3. Z grupy spożywanych napojów alkoholowych badani najczęściej piją 

piwo.  

4. Respondenci przypuszczają, że istnieją środki farmakologiczne, które 

pomagają w walce z alkoholizmem, a spożywanie alkoholu w czasie 

ciąży wpływa niekorzystnie na rozwój płodu. 

5. Badani jednomyślnie deklarują, że nie są uzależnieni od alkoholu.  
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6. W opinii badanych uzależnienie od alkoholu jest problemem całego 

społeczeństwa.  

7. Telewizja, ulotki i internet to najpopularniejsze źródła informacji o 

niekorzystnym wpływie alkoholu na życie i zdrowie człowieka.  

 

Piśmiennictwo  
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2. Cierpiałowska L. Alkoholizm Przyczyny leczenia, Profilaktyka Wyd. 
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Styl życia a otyłość dzieci w wieku szkolnym 

Streszczenie: 

Styl życia w dużej mierze zależy od odpowiedniego trybu życia. Unikając szkodliwych 

czynników zapobiegamy chorobom. Od najmłodszych lat powinniśmy dbać o zdrowy 

styl życia. Zdrowo się odżywiając w wieku dziecięcym, stosując właściwą dietę 

unikniemy chorób w wieku dorosłym. 

Słowo klucze: zdrowie, otyłość, otyłość u dzieci, nadwaga u dzieci, styl życia dzieci 

 

Style of life and obesity of school children 

Summary  

The style of life greatly depends on the proper way of life. By avoiding certain harmful 

factors we can prevent diseases. We should take care of our healthy lifestyle since early 

childhood. By eating healthily, applying a healthy diet as children we can avoid diseases 

as adults. 

Key-words: health, children’s obesity, overweight children, children’s lifestyle  

 

Zdrowie człowieka zależy w dużej mierze od niego samego. Każdy 

może zrobić bardzo wiele, żeby nie dopuścić do zachorowania. Wielu 

chorobom można zapobiec przez odpowiedni tryb życia, przez unikanie tych 

wszystkich szkodliwych czynników, które sprzyjają chorobom. To właśnie 

zapobieganie chorobom jest głównym zadaniem Zdrowia Publicznego, czyli 

nauki o zdrowiu i o takim sposobie postępowania, który umożliwia utrzymanie 

zdrowia jak najdłużej i w jak najlepszym stanie. Ten rodzaj walki można 

praktykować bez udziału lekarza. Sami chrońmy i wzmacniajmy nasze zdrowie, 

bowiem jak pisał Jan Kochanowski: Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie,  

    Jako smakujesz, aż się zepsujesz.  

Wraz z upływem lat potrzeby żywieniowe człowieka zmieniają się. 

Jednak na zdrowy wygląd i dobre samopoczucie ogromny wpływ ma dieta, 

która powinna być dostosowana do poszczególnych etapów życia. Sprawne 

funkcjonowanie zależy od pożywienia, ale również brak ruchu jest istotny dla 
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zdrowia i sprawności intelektualnej. Warto zdać sobie sprawę, że to co zjadamy 

w dużym stopniu wpływa na kondycję fizyczną i psychiczną, zwłaszcza dzieci.  

 Niestety ocenia się, że w Europie co piąte dziecko ma 

nadmierną masę ciała. Spośród 74 mln Europejczyków w wieku między 4 a 18 

lat, 16 –22% (11,8-16,3 mln) ma nadwagę lub otyłość, a wśród nich 4-6%,tj. 

2,9-4,4 mln jest otyłych. Roczny wzrost częstości otyłości w latach 70. XX w. 

wynosił 0,2%, w latach 80. 0,6 %, a w roku 2000 już 2% [1]. Aktualnie, wśród 

dzieci i młodzieży rozpoznaje się około 400 tys. nowych przypadków nadwagi i 

otyłości rocznie .  

 Podobnie jak w innych krajach, również i w Polsce 

obserwowana jest tendencja wzrostowa częstości występowania nadwagi i 

otyłości w populacji rozwojowej. Jak wykazały badania przeprowadzone przez 

Instytut Żywności i Żywienia w ramach projektu Narodowego Programu  

Zapobiegania i Leczenia Otyłości, problem nadwagi i otyłości dotyczy ok. 12-

18% dzieci  i wykazuje zróżnicowanie regionalne.  

Na  rozwój otyłości wpływa wiele czynników, w tym m.in.:  

 genetyczne  

 środowiskowe  

 socjoekonomiczne  

 psychologiczne.  

Uważa się, że czynniki genetyczne są odpowiedzialne za występowanie 

otyłości tylko w 25-45%. Wykazano, że otyłość występuje u 2/3 potomstwa, 

jeżeli otyli są oboje rodzice, u 50% - jeżeli otyłe jest jedno z rodziców i tylko u 

9% dzieci osób szczupłych.  

Obok możliwego udziału czynników genetycznych, w analizie 

przyczyn tej epidemii najwięcej uwagi poświęca się szeroko rozumianym 

czynnikom środowiskowym, takim jak:  

 spożywanie nadmiernej ilości mało wartościowej żywności  

 świadome zaniechanie aktywności fizycznej 

 uleganie agresywnemu marketingowi, który wpływa negatywnie na 

wybory zdrowej żywności.  
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Wskaźnikiem wykazującym silną korelację z całkowitą zawartością 

tłuszczu w organizmie jest BMI. Dla definicji otyłości wśród dzieci i młodzieży 

wg wytycznych WHO - przyjmuje się wartości >95 percentyla. W Polsce na 

podstawie siatek centylowych opracowanych przez Instytut Matki i Dziecka, 

otyłość definiuje się wg kryteriów bazujących na 97 centylu rozkładu BMI.  

Problem coraz częstszego występowania otyłości wiąże się ze wzrostem 

występowania chorób z nią związanych, a także przesunięcia czasu ich 

pojawienia się na coraz młodsze grupy wiekowe. Występowanie otyłości w 

wieku rozwojowym jest niepokojące - głównie ze względu na jej przenoszenie 

się z wszelkimi negatywnymi konsekwencjami na wiek dorosły. Otyłość w 

wieku 6 lat zapowiada w około 25% otyłość w wieku dorosłym, otyłość w 

wieku 12 lat już w 75% [1].  

Nadwaga u nastolatków niesie ze sobą choroby m.in.: 

 cukrzycę  

 nadciśnienie  

 wady postawy (skrzywienie kręgosłupa ), płaskostopie, koślawość 

kolan oraz aspetyczna martwicy stawu biodrowego  

 zaburzenia miesiączkowania u dziewcząt  

 zaburzenia dojrzewania płciowego i ginekomastię u chłopców 

 predysponuje do rozwoju stłuszczenia wątroby ze stanem zapalnym, 

będącego przyczyną nieodwracalnej niewydolności tego narządu w 

przyszłości.  

Otyłość prowadzi również do obniżenia jakości życia. Dzieci otyłe 

charakteryzują się często brakiem akceptacji własnego wyglądu, niską 

samooceną, czasami poczuciem izolacji oraz większą skłonnością do stanów 

depresyjnych [1,2]  

Choroba ta rozwija się stopniowo. Podczas powolnego przybierania 

masy ciała, dochodzi do utrwalenia złych przyzwyczajeń związanych z 

nieprawidłowym odżywianiem i małą aktywnością fizyczną. Redukcja masy 

ciała powinna polegać na odwróceniu tych niekorzystnych czynników poprzez 

zastosowanie odpowiedniej diety i wzrost ruchu na co dzień. Najlepsze dla 

zdrowia i najtrwalsze jest powolne chudnięcie, gdyż pozwala ono na zmianę 

nawyków żywieniowych, uniknięcie efektu jo-jo i utrzymanie z trudem 
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uzyskanej masy ciała. Zatem zabronione są u dzieci cudowne diety pozwalające 

na szybki, lecz nietrwały spadek wagi.  

Brak ruchu powoduje wiele chorób metabolicznych. Badania wykazują, 

że wśród nastolatków spędzających wiele godzin bez ruchu, przed telewizorem 

lub komputerem wielokrotnie więcej osób było z nadwagą. Należałoby wdrożyć 

również inne formy wysiłku fizycznego poza lekcjami w-f.  

Leczenie otyłości u dzieci jest bardzo trudne, a konsekwencje 

zdrowotne obejmują wiele chorób, które do niedawna zarezerwowane były 

przede wszystkim dla wieku dorosłego, jak nadciśnienie i cukrzyca typu 2. 

Warto pamiętać, że otyłość nabyta w dzieciństwie prowadzi do chorób 

cywilizacyjnych w wieku dorosłym. Przewiduje się, że dorastające pokolenie 

fast food będzie żyło z tego powodu krócej niż ich rówieśnicy sprzed lat [2,3].  

Biorąc to wszystko pod uwagę, konieczne wydaje się wdrożenie jak 

najwcześniej skutecznej profilaktyki i włączenie do niej przede wszystkim 

rodziców. Uświadomienie im, jak wiele mogą zrobić dla przyszłości swojego 

dziecka, zmieniając jego nawyki żywieniowe oraz zwyczaje panujące w domu, 

wydaje się kluczem do sukcesu.   

Piśmiennictwo: 
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populacji rozwojowej. Hygeina Public Health 2012, 47(1): 28-35. 

Dostępny: www.zmr.lodz.pl/documents/matdoocenyotyudzieci.pdf  
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dzieci ?.Wychowanie w Przedszkolu. 2013;7:5-10.  
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Podobnie jak jesień może  być najpiękniejszą porą roku, 

tak i starość może być najpiękniejszym okresem życia, 
w którym osiąga się życiową mądrość i czuje prawdziwy smak życia, 
a to, co się w ciągu życia przeżyło, daje poczucie rzetelnego dzieła. 

Bywają jednak jesienie słotne i bezowocne, 
i starość też jałowa, bolesna, a nawet tragiczna być może. 

Antoni Kępiński (1918–1972), 

Rytm życia, Kraków 1978 

 
Funkcjonowanie opieki geriatrycznej w Polsce 

 
Streszczenie 

Starzenie się jest aktualnie bardzo ważnym problemem w wymiarze ogólnoświatowym. 

Zjawisko to wyznacza nowe cele dla opieki geriatrycznej w Polsce. Polska geriatria i 

gerontologia, mimo stosunkowo długiej historii, nadal są niedoceniane przez polityków 

i decydentów.  Polska to nie jest kraj dla  starszych ludzi, nie ma rozwiązań dla wielu 

ich problemów. Polska nie jest krajem przystosowanych dla potrzeb ludzi starszych, 

dzisiejsza organizacja opieki zdrowotnej nad ludźmi starszymi w Polsce przeczy 

zasadom współczesnej gerontologii i nie liczy się z prognozami demograficznymi dla 

kraju. Ważną rolę pełni przede wszystkim edukacja w zakresie geriatrii na każdym 

poziomie, rozwój bazy oraz kadry geriatrycznej, dofinansowanie procedur 

geriatrycznych przez NFZ i chęć pomocy ludziom starszym. 

Słowa kluczowe: Geriatria, ludzi starzy, gerontologia, starzenie się, starość, opieka 

geriatryczna 
 

Geriatric care in Poland 

Summary:  

Health care and social system for the elderly in Poland without geriatrics is not adapted 

to this population group. The system does not meet the standards of geriatric care such 

as universality, quality, availability and complexity of fulfilling complex needs.  

The health system does not adapt to changing needs of the aging society. The is still 

lack of hospitals with geriatric care ward, doctors with geriatrics specialization, nurses 

specialized in geriatrics. Poland is not a country adapted to the elderly people’s needs, 

today health care of the old in Poland is against the rules of contemporary gerontology 

and geriatrics.  

Key words:  geriatric care, the old age 

 

 
Starzenie się jest bardzo ważnym problemem w wymiarze 

ogólnoświatowym. „Starzenie się” i „starość” to główne pojęcia 
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gerontologiczne. Starzenie się społeczeństw jest jednym z najważniejszych 

problemów społecznych, wpływających między innymi na politykę państw, 

system opieki zdrowotnej, gospodarkę, kulturę. Zjawisko to wyznacza nowe 

cele. Starzenie się jest nieuniknioną cechą ludzkiego życia. To proces 

zachodzący na trzech podstawowych wymiarach, tj. w wymiarze biologicznym, 

psychologicznym i społecznym. Na tych poziomach zachodzą zmiany 

świadczące o przebiegającym procesie starzenia. Starość to nie choroba, to 

naturalny i normalny etap życia człowieka [1]. 

Ludzie starsi i starość jako faza życia człowieka coraz częściej stają się 

przedmiotem badań i publikacji naukowych. Dzieje się tak z przyczyn 

wynikających z postępującego od kilkudziesięciu już lat procesu starzenia się 

społeczeństw. 

Przejawia się on we wzroście udziału liczby osób starszych w obrębie 

poszczególnych populacji. Ma to miejsce  zarówno w skali światowej, 

europejskiej, jak i polskiej. 

W latach 2000-2020 liczebność grupy wiekowej 65-90 lat zwiększy się 

z 16 do 21% całkowitej populacji UE, podczas gdy liczebność grupy wiekowej 

15-24 lata spadnie do 11%. 

Posługując się terminem starość, należy podkreślić, że dla 

gerontologów określenie jednolitego progu starości demograficznej nie jest 

jednoznaczne. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) po 65. roku życia 

mówimy, że jest to człowiek starszy. Społeczeństwa intensywnie się starzeją. 

Demografowie przewidują, że poważnie zostaną zachwiane proporcje między 

ludnością w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym. Wydłuża się długość 

życia, dlatego należy się przygotować do opieki nad osobami starszymi. 

W Polsce jak we wszystkich krajach rozwiniętych, obserwuje się 

przyśpieszenie starzenia się populacji. Starzenie się społeczeństwa oznacza 

konieczność skupienia się na problemach zdrowotnych osób starszych. Wiąże 

się to z geriatrią – dziedziną medycyny, która zajmuje się schorzeniami wieku 

podeszłego. 

Według definicji WHO, geriatria to specjalistyczna dziedzina 

medycyny, która zajmuje się zdrowiem i chorobami oraz opieką i pomocą 

osobom w podeszłym wieku. Historycznie wywodzi się z interny, jako 

„królowej nauk medycznych”, ale aktualnie obejmuje również inne zagadnienia 

związane ze schorzeniami wieku podeszłego. 

W wielu krajach geriatria staje się standardem nauczania na kierunkach 



219 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS 

kształcenia w zawodach medycznych i ma duży wpływ na prowadzoną politykę 

zdrowotną. 

Polska geriatria i gerontologia, mimo stosunkowo długiej historii, nadal 

są niedoceniane przez polityków i decydentów. Istnieją racjonalne powody do 

rozwoju geriatrii, bowiem ta dyscyplina kliniczna nie doczekała się 

zdefiniowanego miejsca w polskim systemie ochrony zdrowia. 

Wnioskowano, aby wprowadzić przedmiot "geriatria" do 

obligatoryjnego programu kształcenia studentów medycyny na kierunkach 

lekarskich uczelni medycznych, wdrożyć obowiązkowe kształcenie 

podyplomowe lekarzy rodzinnych z zakresu geriatrii, zwiększyć liczbę miejsc 

specjalizacyjnych z geriatrii na bazie klinik i oddziałów geriatrycznych, 

inwestować w rozwój jednostek geriatrycznych wraz z zapewnieniem ich 

finansowania na podstawie realnych kosztów, a poprzez to poprawić dostępność 

i jakość opieki geriatrycznej nad osobami starszymi [2]. 

W obliczu wzrastającej liczby osób starszych, wielkiej wagi nabierają 

zagadnienia z zakresu gerontologii – nauki i starzeniu się i starości żywych 

organizmów. Obecnie jest coraz więcej seniorów dożywających starości 

sędziwej. Także w Polsce, w wyniku zmian demograficznych (wydłużania się 

trwania życia ludzkiego) doświadczenie starości staje się udziałem coraz 

większej liczby osób. Trudna sytuacja ludzi starszych w Polsce spowodowana 

jest pogorszeniem się ich warunków bytowych, spadkiem poziomu życia. 

Geriatryczne podejście do oceny i opieki geriatrycznej łączy racjonalne 

wydawanie środków publicznych z jakością opieki nad osobami w starszym 

wieku. Geriatria może przynosić określone oszczędności finansowe dla systemu 

ochrony zdrowia. Intensywny rozwój tej dziedziny jest dużą  potrzebą i warto 

inwestować w jej rozwój. 

Polska to nie jest kraj dla starszych ludzi, wiele problemów oczekuje na 

rozwiązanie. Wciąż brakuje szpitali z oddziałami geriatrycznymi, lekarzy ze 

specjalizacją z geriatrii, pielęgniarek specjalistek w dziedzinie w dziedzinie 

pielęgniarstwa geriatrycznego. Polska nie jest krajem przystosowanych dla 

potrzeb ludzi starszych, dzisiejsza organizacja opieki zdrowotnej nad ludźmi 

starszymi w Polsce przeczy zasadom współczesnej gerontologii i nie liczy się z 

prognozami demograficznymi dla kraju. 

Funkcjonujący bez udziału geriatrii system opieki zdrowotnej i 

społecznej nad osobami starszymi w Polsce  jest niedostosowany do tej 

populacji. System ten nie spełnia standardów podejścia geriatrycznego – 

powszechności, jakości, dostępności i kompleksowości zaspokajania złożonych 



ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS   220 

 

potrzeb. System opieki zdrowotnej nie przystosowuje się do zmieniających się 

potrzeb starzejącego społeczeństwa. Opieka na osobami starszymi, 

niedołężnymi spoczywa na rodzinie, niedostatecznie wspomaganej usługami 

medycznymi [3]. 

Konsultant krajowy ds. geriatrii prof. dr hab. Tomasz Grodzicki słusznie 

stwierdza, że ”definiując opiekę geriatryczną jako świadczenia udzielane przez 

lekarzy geriatrów można skonstatować, że w praktyce taka nie istnieje. Brakuje 

zarówno kadry, jak i bazy geriatrycznej. Ponadto, NFZ kontraktuje jedynie 

świadczenia szpitalne i ambulatoryjne, pomija zaś tzw. hospitalizację dzienną 

oraz wizyty domowe geriatry, najbardziej potrzebne w tej grupie wiekowej”. 

W Polsce wciąż brakuje lekarzy geriatrów. Opiekę geriatryczną 

świadczy tylko 80 lekarzy z tą specjalizacją, daje to wskaźnik 0,3 lekarzy 

geriatrów na 100 tysięcy ogółu mieszkańców. W innych krajach wskaźnik ten 

jest o wiele wyższy. Co zrobić żeby poprawić funkcjonowanie opieki 

geriatrycznej w Polsce? Jak zaszczepić zasady opieki geriatrycznej, sprawić 

żeby ludzi starsi mogli czuć, że Polska to kraj im przyjazny?  

Tak wiele trzeba i tak niewiele, aby poczuć szczęście... Ludzie starsi 

pragną miłości, bliskości drugiego człowieka, który zrozumie ich słabość. 

Dopóki żyją, chcą czuć się potrzebni. Pragną dobrego kontaktu z drugim 

człowiekiem w przyjaznej bliskości, dotyku ciepłych rąk, dobrych słów, a także 

dobrze działającego systemu opieki zdrowotnej, który zatroszczy się o nich. 

Potrzeba profesjonalistów w systemie opieki nad ludźmi starszymi, ludzi z 

wewnętrznym uśmiechem. Potrzeba opracowania strategicznych  programów 

dla ludzi w podeszłym wieku, w oparciu o realne poznanie ich sytuacji 

zdrowotnej oraz społeczno – ekonomicznej. Problemy geriatryczne to 

wielonarządowe zaburzenia sercowo-naczyniowe, niestabilność, upadki, 

demencja, depresja, nietrzymanie moczu, przewlekłe owrzodzenia i wiele 

innych schorzeń. Celem geriatrii jest wdrożenie terapii  rehabilitacyjnej oraz 

opieki długoterminowej. 

W celu poprawienia obecnej sytuacji ważną rolę odgrywa edukacja w 

zakresie geriatrii na każdym poziomie, rozwój bazy oraz kadry geriatrycznej, 

dofinansowanie procedur geriatrycznych przez NFZ oraz chęć pomocy ludziom 

starszym, czasami mały gest. 
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