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LIFESTYLE AND HEALTH BEHAVIORS OF HIGH SCHOOL STUDENTS
IN JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
STYL ŻYCIA I ZACHOWANIA ZDROWOTNE MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH W JASTRZĘBIU-ZDROJU
Dariusz Góra
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ABSTRACT
Introduction. Lifestyle of each person determines his health to a large extent. Pro-health behaviours are: physical activity, rational nutrition and taking
care of personal hygiene. Whereas anti-health behaviours are as follows: smoking, drinking alcohol, using psychogenic drugs and casual sexual contacts.
Aim. The aim of this article is to depict certain selected health behaviours of high school students in Jastrzębie-Zdrój.
Material and methods. The research material was an anonymous survey (addressed to secondary school students of classes III aged 18–19) containing
questions about diet, frequency of drinking alcohol, smoking and physical activity. Based on percentage calculation (without sex division) the relationships
between studied phenomena were determined and their interpretation has been made.
Results. Among 217, 24% of respondents drink alcohol once a week, twice or three times a week (17%) and two or three times a month (16%) drink alcohol. 69 % of respondents regularly participate in physical education classes and 31% do not take part in the classes. As many as 89% of the respondents
admitted that thay eat sweets five times a week and fast foods at least once a week. 13% of students admit that they smoke every day.
Conclusions. Drinking alcohol among youth in Jastrzebie-Zdroj is widespread to an extent similar to the national average. Low interest of parents in issues important for their children, insufficient closeness with family and upbringing in incomplete families are the factors that affect the frequency of drinking alcohol and smoking among youth.
Keywords: smoking, overweight, obesity, physical activity, drinking alcohol.
STRESZCZENIE
Wstęp. Styl życia każdego człowieka w dużym stopniu determinuje jego zdrowie. Do zachowań prozdrowotnych należą głównie: aktywność fizyczna, racjonalne żywienie i dbanie o higienę osobistą. Natomiast zachowania antyzdrowotne to między innymi: palenie tytoniu, używanie alkoholu, środków psychogennych, przypadkowe kontakty seksualne.
Cel. Celem artykułu jest próba przedstawienia wybranych zachowań zdrowotnych młodzieży szkół średnich na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.
Materiał i metody. Materiałem badawczym była anonimowa ankieta (skierowana do uczniów klas III szkół średnich w wieku 18–19 lat) zawierająca pytania dotyczące sposobu żywienia, częstości picia alkoholu, palenia tytoniu oraz aktywności fizycznej. Na podstawie dokonanych procentowych (bez podziału na płeć) obliczeń ustalono zależności pomiędzy badanymi zjawiskami i dokonano ich interpretacji.
Wyniki. Wśród 217 stwierdzono, że 24% ankietowanych pije alkohol raz na tydzień, dwa lub trzy razy w tygodniu (17%) i dwa lub trzy razy w miesiącu
(16%) pije alkohol. 69% ankietowanych regularnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego, a 31% w nich nie uczestniczy. Aż 89% ankietowanych
przyznało się, że słodycze są przez nich konsumowane co najmniej 5 razy w tygodniu, a fast foody co najmniej raz w tygodniu. 13% uczniów przyznaje się
do codziennego palenia papierosów.
Wnioski. Picie alkoholu wśród młodzieży w Jastrzębiu-Zdroju jest rozpowszechnione w stopniu zbliżonym do średniej ogólnopolskiej. Małe zainteresowanie ze strony rodziców w sprawach ważnych dla młodzieży, niewystarczająca bliskość z rodziną oraz wychowywanie się w rodzinach niepełnych są czynnikami wpływającymi na częstość picia alkoholu i palenia papierosów wśród młodzieży
Słowa kluczowe: palenie tytoniu, nadwaga, otyłość, aktywność fizyczna, spożywanie alkoholu.

Lifestyle and health behaviors of high school
students in Jastrzębie-Zdrój
Lifestyle of each person determines his health to a large
extent. Many disorders among children and teenagers
have a behavioral basis. The things that a young person
brings to his life are very important to him and the future
generations. According to WHO, good health in young age
is a physical, somatic, social and spiritual welfare [1].

Lifestyle and health behaviors are created and shaped
throughout the whole life, starting early years. Among
those health behaviors we distinguish:
Pro-health behaviors such as: physical activity, rational nutrition, taking care of personal hygiene, stress management,
good social behavior, preventive health examinations.
Anti-health behaviors such as: smoking, alcohol abuse,
using drugs and casual sexual contacts [2].
Lifestyle and health behaviors of high school students in Jastrzębie-Zdrój
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Aim
The aim of this article is to depict certain selected health
behaviors of high school students in Jastrzebie-Zdroj.

Material and methods
The research material was collected in October 2017 and
was based on questionnaire “My Health – I look after it”.
The anonymous survey had several questions about health, family situation, family relationships, eating habits,
physical activity, smoking and drinking habits.
Based on the results a relationship between some behaviors was established (without sex division). The anonymous survey was addressed to 217 secondary school students in the 3rd class and Technical College (age 18–19).
This article focuses on questions about diet, frequency of
drinking alcohol, smoking and physical activity.

Results

390

Almost 25% of students drink alcohol once a week, 17%
drink two to three times a week and 16% drink two to
three times a month, 4% drink every day and 1% have never tried alcohol (Figure 1). Based on the survey the first
contact with alcohol was between 13th and 16th year of
age but mostly in the age of 15. 32% of students admitted
drinking alcohol for the first time with family members,
8% admitted to drink each time 7–8 pints of beer or the

same amount of wine and vodka. 64% students admitted
to be drunk in the last six months and 86% drink alcohol
every weekend. 97% of drinking students come from single parent families. According to 84% students, parents
are interested to hear their opinion. Children from dysfunctional families drink more often. Similarly, percentage
of drinking children increases with decreasing closeness
with family. Parents education slightly affects children’s
drinking habits.
Youth in the EU have the alcohol initiation in the age
of 15–16. On average, a young person drinks 60 grams of
spirit, equivalent of 2 liters of beer at once. On average,
the age of alcohol initiation in Poland among boys is 11.9
years and girls 14.2 years. 87% of 2nd year and 95% of
3rd year of secondary school children tried alcohol at least
once. Every fourth death of a young inhabitant of Western
Europe aged 15–29 is associated with drinking alcohol,
and in Eastern Europe, alcohol is the cause of every third
death among young people.
Alcoholism of middle age has its origin in early adulthood or even during adolescence. Young people become
addicted to alcohol 3–4 times faster than adults. Intensive
alcohol drinking before the age of 20 leads to addiction
in only few months. Young drinkers often do drugs, have
casual sex with multiple partners and generally have worse
results in school [1].

Figure 1. The frequency of alcohol drinking among teenagers in the last 6 months (based on collected data)
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Figure 2. Leisure activities (based on the collected data)
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Figure 3. Participation in physical education classes (based on the collected data)

The most common form of spending free time is playing a computer, says 33% of interviewed, 28% spend time
with friends and 24% of students prefer watching TV. 69%
actively take part in physical education and 31% do not
(Figures 2 and 3). The survey shows that not participating
in sport activities is caused by lack of willingness among
75% of students – 69% of them are girls. Another excuses
were lack of time, other activities and too busy schedule.
Education is the primary factor that builds awareness
of importance of physical activities. Physical education
and other activities provide necessary time of activity for
children and help them self-educate in terms of physical

recreation. Regular physical activity helps in correct body
posture, increase muscle mass, springy walking, increase
stamina and better frame of mind. The minimum time
that a child should be physically active at school is 6 hours
a week. That time is especially needed in preschool and
early school time as it helps in physical and mental development. Not meeting this expectations contributes to the
reduction of all processes and might affect child’s awareness about importance of physical activities in later years.
Reduced physical activity is a threat for child’s health such
as movement and posture disorder, anorexia, obesity and
ischemia of the heart [3].
Lifestyle and health behaviors of high school students in Jastrzębie-Zdrój
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89% of interviewed admitted eating sweets at least 5
times a week and 42% eat fast food once a week. There is a relation between the type of food and the sex of
students. 32% girls choose fruits and vegetables and 58%
boys choose meat (Figure 4).
The WHO calls obesity the “epidemic of the 21st century” [5]. The data shows that in 2015 2.3 billion people
worldwide were overweight and 704 million were obese.
In Europe 20% children up to 14 years of age are overweight and 5% are obese. In Poland this problem affects 18%
children [4]. 10% girls and 14% boys in group age 7–9 are
overweight, 4.5% in group age 13–15 are obese and 9%
overweight [5]. In 2010 HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) announced that Poland is one of the
top countries in Europe when it comes to obesity among
school children. Every 4th 11 years old, every 5th 13 years
old and every 7th 15 years old was overweight and the statistics were growing in years 2002 to 2010 [6].
According to WHO increased body mass accounts for
more than one million death cases a year in Europe and it
is the 6th cause of death worldwide [7]. In the last 25 years
obesity in Europe increased three times and was noticed
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among 30% of girls and 20% of boys between 6 and 10
years of age [8].
25%–45% cases of overweight are related to genetic predispositions. Other aspects are bad eating habits, eating between
main meals, sitting life style, lack of physical activity, hormonal
disorders, insomnia, marketing and adverts [9, 10, 11].
The typical health consequences of overweight and
obesity in children and adolescents are: diabetes, high
cholesterol, high blood pressure, atherosclerosis, hearth
disease, hepatic steatosis, cholelithiasis, asthma, hypnotic sleep apnea syndrome, orthopaedic complications,
reduced physical capacity, concentration disorder [5, 8].
Overweight treatment is very difficult, not very effective
and very frustrating for the child, parents and doctors. The
treatment is often affected by economical situation, cultural background, emotions and motivation. The treatment
process is based on diet, behavioral therapy and physical
activities rather than medication or surgery. Eating habits
are changed by introducing healthy diet with less fat and
carbohydrates, reducing portions sizes, avoiding sweet
and salty snacks, reducing fried dishes [6]. The health education is also very important [8, 10].

Figure 5. Percentage of smoking youth (based on the collected data)

13% of students admit to daily smoking. 21% smoke few
times a day and 24% smoke few times a month. 26% smoke occasionally and 18% do not smoke at all (Figure 5).
It was noticed that children from full families smoke
less frequent than children from single parents homes.
Smoking is one of the most common factors causing
cancer, lung and cardiovascular disease and premature death. Smoking kills 5 million people every year [6]. Every day
11000 people die due to smoking. It was found that every
smoked cigarette shortens human’s life by 5,5 minutes [12].
In Poland every day 10 million people smoke, most often
young and middle age people [13].
1 billion people smoke worldwide. In Europe 1 out of 5
smokers are 15 to 24 years old. In the last 20 years Poland
is among top countries when it comes to smoking [12]. The
average age of smoking initiation decreased in Poland from
14 to 9–10 years old. This applies to over 40% of the child
population [14]. Most people start smoking as teenagers.
According to Health Behaviour in School-aged Children:
A WHO Collaborative Cross-national Study conducted in
2006 in 41 countries, showed that 1% of 11 years old smoke at least once a week (1.3% in Poland), 6% of 13 years
old (5% in Poland), 19% of 15 years old (16.3% in Poland).
More and more often girls reach for cigarettes [12].
Harmful effects on human body has both smoking and
being exposed to cigarette smoke and particularly exposed
are children. Cigarette smoke can cause sudden death of
the newborn, asthma and respiratory track infection [12].
Researches more often look at second hand smoking and
how it affects health and growth of children. So called

passive smokers or second hand smokers are exposed to
ETS (Environmental Tobacco Smoke).
Inhaled smoke by non-smoker is less condensed than
the oxygen inhaled by a smoker but it contains 35 times
more carbon dioxide, 4 times more nicotine and 69 carcinogens. It is called “lateral stream of tobacco smoke” containing substances causing eye lacrimation, irritating nasal
mucosa, cough and allergies. Second hand smoking leads
to active smoking. Active smoking causes pneumonia, rhinitis, inflammation of tonsils, ear infection, asthma and
bronchitis. Toxic compounds of tobacco smoke damage
ciliary epithelium which protects respiratory tracts. Their failure causes morning cough, infections and allergies
[15]. The ETS reduces children’s intellectual abilities such
as reading, understanding and logical thinking. It may also
affect mental development. Children exposed to ETS for
20 years rarely get higher education in comparison with
children whose home was smoke-free [15].

Conclusions
Drinking alcohol among youth in Jastrzębie-Zdrój is at a similar level as in the other parts of the country. Low interest
in children, poor relations with family members and living
in single parent family are the main reasons why children
start smoking and abuse alcohol. Schools should organise
varied physical activities classes improving health and body
condition. Students choose passive recreation as the active one does not give them as much satisfaction as playing
computer games. Parents-children cooperation is necessary as it affects future choices of how to spend free time.
Lifestyle and health behaviors of high school students in Jastrzębie-Zdrój
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STRESZCZENIE
Wstęp. Życie z chorobą nowotworową piersi wymaga od kobiety wypracowania sobie nowej postawy wobec zmieniającej się rzeczywistości, odwołania się
do procesów przewartościowania poszczególnych dziedzin życia na wielu płaszczyznach. W ostatnich latach, zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO), kieruje się dużą uwagę na jakość życia pacjentów w czasie leczenia choroby nowotworowej i po jego zakończeniu. Szczególne zainteresowanie ukierunkowano na jakość życia podczas leczenia uzupełniającego, jakim jest chemioterapia. Z wieloletniego doświadczenia wynika, że chemioterapia jest leczeniem, które niesie ze sobą wiele skutków ubocznych, a tym samym wpływa, na jakość życia tych kobiet.
Cel pracy. Celem pracy była ocena jakości życia kobiet po mastektomii będących w trakcie leczenia uzupełniającego – chemioterapii.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 171 kobiet z rakiem piersi po przebytej mastektomii, u których zastosowano standardową chemioterapię. Narzędziem badawczym był standaryzowany, powszechnie stosowany przy chorobach nowotworowych, kwestionariusz jakości życia – EORTC QLQC30 (wersja 3.0) w wersji polskiej oraz samodzielnie opracowana ankieta składająca się z dwóch części: demograficzno-społecznej i medycznej.
Wyniki. Przeprowadzone badania oraz analiza statystyczna wykazały, że wyższy standard życia, tj. wyższy status ekonomiczny, lepsze warunki zamieszkania, stałe dochody, sprzyjają wyższej ocenie jakości życia i powodują, że skutki uboczne chemioterapii są mniej uciążliwe.
Wykazano również, że osoby bardziej aktywne zawodowo i mogące liczyć na wsparcie najbliższych wyżej oceniają jakość życia i mniej narzekają na dolegliwości po przebytej mastektomii, będąc w trakcie chemioterapii.
Słowa kluczowe: jakość życia, rak gruczołu piersiowego, mastektomia, leczenie.
ABSTRACT
Introduction. Life with a breast cancer requires changes in attitudes towards changing reality and re-evaluation of various fields of life. Recently, in accordance with instructions of World Health Organisation (WHO), a lot of attention is being paid to the quality of life of patients both during and after the
cancer treatment. The main focus is put on the life quality during a complimentary treatment, that is chemotherapy. Long term experience shows that chemotherapy has many side effects, thus affects the lives of the patients significantly.
Aim of the study. The aim of the thesis was to evaluate the quality of life of women after the mastectomy and during the complementary treatment –
chemotherapy.
Material and methods. The research was conducted on 171 women after mastectomy who were also subjected to standard chemotherapy. There were two
research tools used, which were a standardised, commonly adopted in evaluation of the quality of life questionnaire of patients during chemotherapy, namely EORTC QLQ-C30 (version 3.0) in Polish, as well as authorial survey consisting of two parts : socio-demographical and medical.
Results. The conducted research and its analysis proved that higher standard, that is financial situation, accommodation conditions, constant income contribute to higher evaluation of quality of life and alleviate the deteriorating and strenuous effects of chemotherapy.
It is also proven, that working women with support from family tend to assess their quality of life as better, and complain less about ailments related to
subjection to mastectomy or side effects of chemotherapy.
Keywords: quality of life, breast cancer, mastectomy, treatment.

Wstęp
Najczęściej spotykanym nowotworem złośliwym u kobiet
jest rak piersi. Leczenie tej choroby jest trudne i długotrwałe, składa się z leczenia miejscowego i ogólnego. Miejscowe
polega na chirurgicznym usunięciu patologicznej zmiany
lub całej piersi z regionalnymi węzłami chłonnymi. Zależnie od stopnia zaawansowania choroby stosuje się zabieg
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oszczędzający pierś z pooperacyjną radioterapią lub amputację całej piersi z włączeniem leczenia systemowego.
Leczenie systemowe to chemioterapia, hormonoterapia
i immunoterapia. Chemioterapia jest jedną z głównych
metod leczenia raka piersi. Stosuje się ją zarówno przed
leczeniem operacyjnym, jak i po mastektomii.
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Leczenie cytostatykami należy do terapii bardzo agresywnej, wywołuje wiele działań niepożądanych. Toksyczność
chemioterapii wywołuje powikłania wczesne, występujące
w trakcie trwania leczenia i powikłania późne, pojawiające się
kilka tygodni a nawet lat po zakończeniu leczenia [1].
Działanie cytostatyków powoduje objawy przemijające,
takie jak wypadanie włosów czy wymioty. Skutkami leczenia przeciwnowotworowego mogą być także uszkodzenia
narządów i układów prowadzące do trwałego kalectwa
i śmierci [1, 2].
Diagnoza choroby nowotworowej, okaleczające leczenie chirurgiczne oraz toksyczne i długie działanie cytostatyków burzy cały świat wewnętrzny kobiety i wyzwala
bardzo silne emocje. Następstwa raka piersi powodują zaburzenia funkcjonowania w sferze fizycznej, psychicznej,
duchowej oraz społecznej kobiety [3]. Mastektomia jest
silnym przeżyciem odbijającym się w zachowaniu kobiet.
Zmiany w obrębie kończyny górnej po stronie operowanej
i obręczy barkowej oraz lęk przed kalectwem, deformacją
postawy ciała oraz nawrotem choroby i śmiercią, stwarza
pesymistyczny widok przyszłości kobiet po mastektomii.
Kobiety narażone są na pojawienie się problemów zdrowia
psychicznego, z wystąpieniem depresji włącznie. Po mastektomii radykalnie zmieniają hierarchię wartości potrzeb.
Choroba nowotworowa zakłóca życie rodzinne i zawodowe, może powodować zmianę wzajemnych relacji emocjonalnych z partnerem. Zmiany mogą dotyczyć statusu
społecznego i materialnego [4, 5, 6, 7, 8].
Życie z chorobą nowotworową wymaga od kobiety
wypracowania sobie nowej postawy wobec zmieniającej
się rzeczywistości, odwołania się do procesów przewartościowania poszczególnych dziedzin życia na wielu płaszczyznach. Większy dostęp do informacji, diagnostyki i placówek leczących nowotwory może przyspieszyć podjęcie
decyzji o leczeniu. Wczesna diagnoza choroby i właściwe
leczenie ratuje życie kobiety lub je wydłuża. Monitorowanie w czasie leczenia i działanie polegające na zmniejszaniu skutków ubocznych i niepożądanych objawów mają
wpływ na jakość życia pacjentek zmagających się z tą
ciężką chorobą. Duże znaczenie ma wsparcie osób bliskich
i pomoc personelu medycznego w trudnych momentach
walki z rakiem.
Szczególne zainteresowanie ukierunkowano, na jakość
życia podczas leczenia uzupełniającego, jakim jest chemioterapia. Z wieloletniego doświadczenia zaobserwowano, że chemioterapia jest leczeniem, które niesie ze sobą
wiele skutków ubocznych, a tym samym wpływa na jakość
życia tych kobiet.
Określenie „jakość życia” stało się bardzo popularne
w drugiej połowie dwudziestego wieku, a definicja tego
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pojęcia nadal jest zróżnicowana. Wcześniej oznaczyło
„dobre życie”, wyrażające się zasobnym stanem posiadania dóbr materialnych. Z czasem rozszerzyło się na obszary „być”, co spowodowało potrzebę zastosowania nowych
kryteriów: zdrowia, wolności, szczęścia [9].
Pojęcie „jakości życia” jest nierozłącznym elementem
zdrowia, definiowanego wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, ang. World Health Organization) jako pełny
dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, niebędący jedynie brakiem choroby lub ułomności [10].
W medycynie jakość życia uwarunkowana jest stanem
zdrowia w różnych obszarach: psychicznym, fizycznym,
społecznym i sprawności ruchowej. Postęp w diagnostyce i technologii medycznej spowodował wydłużenie czasu życia ludzi, zwłaszcza osób chorych. Proces leczenia
wpływa na jakość życia pacjentek poprzez eliminowanie
lub ograniczanie choroby. Jakość życia uzależniona jest
od warunków ekonomicznych, możliwości znalezienia
pracy, dostępu do dóbr kultury, wsparcia społecznego
czy wsparcia ze strony najbliższej rodziny. Wprowadzone
w opiece zdrowotnej pojęcie jakości życia pacjentów skupiło się na likwidowaniu cierpienia psychicznego, poprawie
sprawności funkcjonalnej i tworzeniu życzliwego otoczenia społecznego i fizycznego [11].
Rak piersi jest traktowany jako choroba ogólnoustrojowa leczona metodą systemową, na którą składa się chemioterapia, hormonoterapia i immunoterapia.
Do pooperacyjnej chemioterapii kwalifikują się prawie wszystkie pacjentki z rakiem „potrójnie ujemnym” lub
z nadekspresją / amplifikacją HER2, a także chore z guzami wskazującymi na ekspresje ER i PgR bez nadekspresji/
amplifikacji HER2. Leczenie polega na podawaniu wielolekowych schematów opartych na antracyklinach, a u chorych
z wyższym ryzykiem nawrotu z zastosowaniem dodatkowo taksoidów [12].
Chemioterapia oznacza leczenie choroby nowotworowej naturalnymi i syntetycznymi lekami przeciwnowotworowymi. Zależnie od stopnia zaawansowania choroby oraz
okresu, w którym stosuje się leczenie systemowe, wyróżnia
się chemioterapię: przedoperacyjną, okołooperacyjną, pooperacyjną i paliatywną. Cytostatyki blokują cykl komórkowy poprzez uruchamianie biochemicznych procesów
genetycznie zaprogramowanych do uśmiercania komórki.
Terapia polega na podawaniu najczęściej kilku cytostatyków w dawkach obliczonych indywidualnie i we właściwej
sekwencji, podawanych w określonych odstępach czasowych. Powoduje to osiągnięcie maksymalnego efektu
zabijającego nieprawidłowe komórki. Uumożliwia również
interakcje między lekami ujawniając dodatkowe efekty terapeutyczne oraz zmniejsza oporność na cytostatyki. Leki

cytostatyczne mają różne mechanizmy działania i różne
pochodzenie. Głównym czynnikiem decydującym o zastosowaniu chemioterapii jest profil immunohistochemiczny
guza pierwotnego. Pozwala przewidzieć wrażliwość guza
na systemowe metody leczenia. Optymalny czas trwania
chemioterapii to 14–16 tygodni, w którym podane są przynajmniej cztery cykle leczenia.
Toksyczność cytostatyków może prowadzić do niebezpiecznych objawów zagrażających zdrowiu i życiu. Działania
niepożądane mogą pojawić się przy właściwie planowanym
i realizowanym leczeniu. Kobiety tracą kontrolę nad swoim
umysłem, ciałem, teraźniejszością i przyszłością. Uszkodzenie układu krwiotwórczego jest przyczyną niedokrwistości,
leukopenii, małopłytkowości. Uszkodzenie tkanek nabłonkowych przyczynia się do wystąpienia biegunki, owrzodzeń i nadżerek przewodu pokarmowego, zmian skórnych
i wypadania włosów. Szkodliwość dotyczy także komórek
rozrodczych. Niektóre leki przeciwnowotworowe wykazują
wybiórczą toksyczność na serce, nerki, wątrobę, płuca czy
układ nerwowy. Stopień polekowego nasilenia niepożądanego działania zależy od rodzaju, dawki, czasu oraz ekspozycji na lek. Istotną rzeczą jest wiek, cechy osobnicze chorego, choroby współistniejące [13, 14, 15].

Cel pracy
W niniejszej pracy podjęto próbę uzyskania odpowiedzi,
jak przedstawia się jakość życia kobiet chorujących na raka
piersi poddanych mastektomi w trakcie leczenia cytostatykami. Głównym celem badania była ocena jakości życia
pacjentek po mastektomii w trakcie chemioterapii.
Dla potrzeb pracy sformułowano następujące cele
szczegółowe:
1. Czy stan cywilny wpływa na jakość życia?
2. Czy jakość życia zależy od statusu ekonomicznego?
3. Czy mieszkanie z rodziną ma znaczenie w ocenie
jakości życia?
4. Czy aktywność zawodowa w trakcie chemioterapii oddziaływuje na jakość życia?
5. Czy sytuacja mieszkaniowa wpływa na jakość życia?
6. Czy liczba osób w rodzinie ma wpływ na jakość życia?
7. Czy czynniki społeczno-demograficzne (miejsce
zamieszkania charakter pracy, wykształcenie,
wiek) wpływają na jakość życia?
8. Które objawy uboczne wpływają na jakość życia?

Materiał i metoda
Badania przeprowadzono po uzyskaniu zgody dyrekcjii
Wielkopolskiego Centrum Onkologii w okresie od lipca
2012 roku do lutego 2013 roku. Ankiety wypełniły pacjentki

na oddziale dziennej chemioterapii w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.
Grupę badawczą stanowiło 171 kobiet z rakiem piersi
po przebytej mastektomii, u których zastosowano chemioterapię. Respondentkom przedstawiono cel badania
i po uzyskaniu zgody na wypełnienie ankiety wyjaśniono
im sposób wypełniania kwestionariusza oraz zapewniono
o dobrowolności i anonimowości. W trakcie przeprowadzania badania w wielu przypadkach pacjentki wyrażały aprobatę dla tematu badania. W większości chore wypełniały
kwestionariusz samodzielnie, jedynie w kilku przypadkach
panie poprosiły o pomoc ankietera. Kryterium włączenia do
badania stanowiła przebyta mastektomia w ostatnich dwunastu miesiącach i przyjmowanie kolejnego cyklu chemioterapii oraz zgoda pacjentki na udział w badaniu. Badane kobiety różnił przyjmowany schemat leków cytostatycznych,
czas trwania chemioterapii oraz wiek.
W badaniu dla oceny jakości życia zastosowano ogólnie dostępny, wystandaryzowany kwestionariusz EORTCQLQ-C30 dla chorych na choroby nowotworowe.
Pytania w kwestionariuszu QLQ-C30 (wersja 3.0) dotyczą nasilenia objawów w ostatnim tygodniu przed badaniem. Większość pytań kwestionariusza miało czterostopniową skalę (nigdy, czasami, często, bardzo często),
z których pacjentka wybierała tylko jedną odpowiedź.
Pytania dotyczące ogólnego stanu zdrowia przedstawiono
w skali linearnej (od 1 do 7), gdzie 1 oznacza bardzo zły stan
zdrowia i jakość życia, a 7 doskonały.
Do kwestionariusza dołączono samodzielnie opracowaną ankietę, która składa się z dwóch części. Łącznie
zawiera 21 pytań, w tym sześć otwartych. Ankieta była
całkowicie anonimowa, co miało pozwolić na szczere
odpowiedzi podnoszące wiarygodność i dokładność wyników. Pytania w pierwszej części, od 1 do 13, dotyczą danych demograficzno-społecznych, takich jak wiek, miejsce
zamieszkania, stan cywilny, wykształcenie, aktywność zawodowa, sytuacja materialna, mieszkaniowa i rodzinna.
Pytania w drugiej części – medycznej, od 14 do 21,
dotyczą czasu trwania choroby, rodzaju schematu i cyklu
chemioterapii. W tej części ankiety znajdują się również
pytania dotyczące objawów niepożądanych leczenia cytostatykami. Występowanie tych objawów ma bardzo istotny wpływ na poziom jakości życia ankietowanych.
Kwestionariusz QLQ-C30 służy do kompleksowego
badania poczucia zdrowia, oceny funkcjonowania w wymiarze fizycznym, emocjonalnym i społecznym. Zawiera
30 pytań pogrupowanych w 5 skalach funkcyjnych: funkcjonowanie fizyczne (5 pytań), funkcjonowanie w rolach
życiowych (2 pytania), funkcjonowanie emocjonalne
(4 pytania), funkcjonowanie poznawcze (2 pytania) i funkJakość życia kobiet po mastektomii w trakcie chemioterapii
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cjonowanie społeczne (2 pytania). Zawiera także 3 skale
objawowe: zmęczenie (3 pytania), nudności i wymioty
(2 pytania) i ból (2 pytania) oraz 6 pojedynczych pytań
oceniających natężenie następujących objawów: duszności, bezsenności, utraty apetytu, zaparcia, biegunki i trudności finansowych. Dwa ostatnie pytania dotyczą globalnej oceny stanu zdrowia. Odpowiedzi na pytania zawarte
w kwestionariuszu występują w skali 4-stopniowej („nigdy” (1), „czasami” (2), „często” (3), „bardzo często”(4))
oceniającej stopień nasilenia analizowanych parametrów.
Do każdego pytania chory wybierał jedną odpowiedź.

Wyniki badań i ich omówienie
Badania przeprowadzono na grupie liczącej 171 kobiet po
zabiegu mastektomii w trakcie chemioterapii. Charakterystykę socjodemograficzną ankietowanych kobiet przedsawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Charakterystyka socjodemograficzna ankietowanych

Liczba
ankietowanych
n = 171

[%]

Wiek:
do 30
31–40
41–50
51–60
powyżej 60

5
38
43
55
30

2,92
22,22
25,15
32,16
17,54

Stan cywilny:
panna
mężatka
rozwiedziona
wdowa

18
122
14
17

10,53
71,35
8,19
9,94

Miejsce zamieszkania:
wieś
miasto do 10 tys.
miasto od 10 do 100 tys.
miasto powyżej 100 tys.

49
27
50
45

28,65
15,79
29,24
26,32

Status ekonomiczny:
bardzo dobry
dobry
średni
zły

14
75
74
8

8,19
43,86
43,27
4,68

Sposób zamieszkania:
z mężem/partnerem
z rodziną
z rodzicami
samotnie
inne

68
73
5
23
2

39,77
42,69
2,92
13,45
1,17

Czynnik
socjodemograficzny

398

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (57) 2018

Wykształcenie:
podstawowe
zasadnicze zawodowe
średnie
wyższe

10
40
73
48

5,85
23,39
42,69
28,07

Aktywność zawodowa:
praca w pełnym wymiarze
praca w niepełnym wymiarze
na emeryturze
renta
nie pracuje
praca dorywcza

73
7
35
22
32
2

42,69
4,09
20,47
12,87
18,71
1,17

Sytuacja mieszkaniowa:
bardzo dobra
dobra
raczej zła
zła

64
101
2
4

37,43
59,06
1,17
2,34

Charakter pracy:
praca umysłowa
praca fizyczna
nie pracuje

51
30
90

29,82
17,54
52,63

Mąż/partner pracuje:
tak
nie
brak męża/partnera

104
22
45

60,82
12,87
26,32

Przychód per capita
0–1000
1001–2000
2001–3000
Pow. 3000
brak odpowiedzi

63
66
18
5
19

36,84
38,60
10,53
2,92
11,11

Liczba osób w rodzinie:
1–2
3–4
więcej niż 4

57
92
22

33,33
53,80
12,87

Analiza danych z tabeli 1 pokazuje, że najwięcej ankietowanych kobiet – 55 (32,2%) było w wieku 51–60 lat,
niewiele mniej, bo 43 (25,2%) kobiet w wieku 41–50 lat.
Kolejną grupą są kobiety w wieku od 31–40 lat – stanowią
38 (22,2%). Podobną liczbowo grupę stanowiły kobiety
powyżej 60 lat – 30 (17,5%). Najmniej liczą grupę stanowiły kobiety do 30. roku życia, bo 5 osób, co stanowi (2,9%)
ogółu respondentek.
Stan cywilny ankietowanych wskazuje, że zdecydowanie najliczniejszą grupę kobiet stanowią mężatki – 122
(71%), następną grupą są panny w liczbie 18 (11%) osób.
Bardzo zbliżonymi liczbowo grupami do panien są: wdowy
i rozwiedzione i stanowią odpowiednio 17 (10%) oraz 14
(8%) kobiet.

Poddając analizie miejsce zamieszkania wykazano, że
miasta od 10 do 100 tyś. mieszkańców i wieś zamieszkuje odpowiednio 50 (29%); 49 (29%) pań. Z miast powyżej 100 tyś.
pochodzi 45 (26%) kobiet. Najmniej liczną grupę stanowią
kobiety zamieszkujące środowiska miejskie do 10 tyś. mieszkańców – 27, co stanowi (16%) ogółu ankietowanych.
W badanej grupie zdecydowanie przeważają kobiety z wykształceniem średnim – 73 (43%). Wykształcenie
wyższe posiada 48 kobiet (28%). Wykształceniem zawodowym legitymuje się 40 (23%) osób. Najmniej, bo
10 respondentek, posiada wykształcenie podstawowe, co
stanowi zaledwie (6%) ankietowanych.
Ankietowane określiły swój status ekonomiczny jako
dobry – 75 (44%) i średni – 74 (43%). Zdecydowanie mniej
określa go jako bardzo dobry – 14 (8%) i zły – 8 (5%).
Z przeprowadzonej ankiety wynika, że 73 kobiety (43%)
mieszkają z rodziną, 68 (40%) z mężem/partnerem, samotnie mieszkają 23 panie, co stanowi (13%), z rodzicami
5 osób (3%). Inny wskazały 2 respondentki (1%).
Analiza sytuacji mieszkaniowej ankietowanych pokazuje, że 101 kobiet (59%) określa ją jako dobrą, 64 (38%)
uważa, że jest ona bardzo dobra. Za raczej złą i złą opowiada się odpowiednio: 4 (2%) i 2 (1%) panie.
Z analizy charakteru wykonywanej pracy wynika, że: 88
(51%) ankietowanych jest rencistkami i emerytkami, 51 (30%)
kobiet wykonuje pracę umysłową, a 32 (19%) pracę fizyczną.
Aktywność zawodowa męża/partnera przedstawia
się następująco: 104 (61%) osoby pracują, 45 (26%) to nie
dotyczy (wdowy, panny, rozwiedzione) oraz w 22 (13%)
partnerów nie pracuje.
Wśród ankietowanych pracę w pełnym wymiarze deklarują 73 (43%) kobiety, 35 (20%) jest emerytkami, 32
(19%) nie pracuje, 22 (13%) pozostaje na rencie, a 2 (1%)
kobiety wykonuje pracę dorywczą.
Rozpatrując przychód na osobę w rodzinie dowiadujemy się, że 66 (43%) kobiet uzyskuje go w przedziale
1001–2000 PLN, niewiele mniej liczna grupa, bo 63 (42%),
w przedziale 0–1000 PLN. W przedziale 2001-3000 już
tylko 18 (12%). Najmniej liczna grupa ankietowanych –
5 (3%) – uzyskuje dochód powyżej 3000 PLN na osobę.
Analizując liczę osób w rodzinie ankietowanych kobiet
obserwujemy, że najbardziej liczna jest grupa rodzin 3–4
osobowych i występuje łącznie w 92 (54%) przypadkach.
Kolejno rodziny 1–2 osobowe to 57 (33%) przypadków.
Najmniej liczną grupę stanowią rodziny składające się
z większej liczby osób niż 4, bo 22, co stanowi (13%).
Z analizy wieku respondentek w momencie przeprowadzenia mastektomii wynika, iż największa liczba zabiegów – 56 (33%) – miała miejsce u kobiet w wieku 51–60

lat. Aż 43 (25%) kobiety przeszły zabieg w wieku 41–50
lat. Kolejno 38 (22%) pań mastektomię przechodziło
w wieku 31–40. Powyżej 60 roku życia zabieg był przeprowadzany u 29 (17%) kobiet. Najmniejsza liczba zabiegów
była przeprowadzana u kobiet do 30 roku życia – 5 (3%).
Dane liczbowe i procentowe przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Wiek kobiety w momencie przeprowadzenia mastektomii

Przedziały wiekowe
(lata)
Do 30 r.ż.
31–40
41–50
51–60
Powyżej 60 r.ż.
Razem

N

%

5
38
43
56
29
171

3
22
25
33
17
100

Tabela 3. Czas trwania chemioterapii w miesiącach

Czas chemioterapii
(miesiące)
2–4
5–7
Powyżej 7
Razem

N

%

93
57
21
171

55
33
12
100

Biorąc pod uwagę czas trwania chemioterapii dowiadujemy się, że najliczniejsza grupa respondentek – 93
(55%) – przyjmuje ją w przedziale 2–4 miesięcy, 57 (33%)
w przedziale 5–7 miesięcy i 21 (12%) kobiet poddaje się
chemioterapii powyżej 7 miesięcy. Powyższe ma związek
z ustalaniem składu grupy badawczej, w której zgodnie
z przyjętym założeniem znalazły się kobiety po zabiegu
mastektomii wykonanym nie później niż przed dwoma
laty (Tabela 3.)
Największa liczba kobiet – 86 (50%) – jest w przedziale 1–5 cykli, kolejna w liczbie 51 (30%) znajduje się w przedziale 6–10 cykli. Dokładnie po 17 kobiet (10%) znajduje
się w przedziałach 11–15 oraz powyżej 15 cykli. Najwięcej
respondentek – 33 – jest po drugim cyklu chemioterapii.
Wraz ze wzrostem numeru cyklu chemioterapii liczba przyjmujących je kobiet jest mniejsza. Tylko w przypadku cykli 15
i 16 nieco wyższa.
Liczba przyjmowanych schematów jest większa od
liczby respondentek, ponieważ 11 kobiet przyjmowało kolejno 2 schematy. Głównymi, podawanymi schematami są:
AC – 85 (46%) i TAXOL – 72 (39%).
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Tabela 4. Przyjmowany schemat chemioterapii

Liczba
schematów

Procent
respondentów

Procent
odpowiedzi

AC

85

46,45

49,71

CMF

4

2,19

2,34

FAC

5

2,73

2,92

FEC

1

0,55

0,58

GEMZAR

1

0,55

0,58

NOVALBINA

3

1,64

1,75

TAXOL

72

39,34

42,11

TAXOTERE

9

4,92

5,26

XLELODA

0

0,00

0,00

inne

2

1,09

1,17

Schemat

Tabela 5. Droga podawania cytostatyków

Droga
podawania
cytostatyków

400

Liczba
metod

Procent
respondentów

Procent
odpowiedzi

doustna

4

2,25

2,34

dożylna

156

87,64

91,23

Przez port

18

10,11

10,53

Ogół

178

100.00

104,09

Liczba metod jest większa od liczby respondentek, ponieważ 7 kobiet przyjmowało cytostatyki dwoma drogami. Najczęstrzą metodą jest metoda dożylna, stosowana
w 156 (88%) przypadkach. Cytostatyki podaje się przez
port w 18 (10%) przypadkach i tylko w 4 (2%) doustnie
(tabela 5).
Tabela 6. Występowanie skutków ubocznych w czasie chemioterapii

Skutki
uboczne

Liczba
skutków

Procent
respondentów

nudności

103

60,23

wymioty

53

30,99

osłabienie

106

61,99

biegunka

19

11,11

zaparcia

46

26,90

wypadanie włosów

139

81,29

ból głowy

44

25,73

Źródło: Opracowanie własne

Najczęściej występującym zjawiskiem jest wypadanie włosów – 139 (81%). Niewiele mniej przypadków obejmują: osłabienie – 106 (62%) i nudności – 103
(60%). Kolejno występującymi skutkami ubocznymi są:
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wymioty – 53 (31%), zaparcia – 46 (27%) i bóle głowy –
44 (26%). Biegunka występuje w 19 (11%) przypadkach
(tabela 6).
Tabela 7. Występowanie skutków psychologicznych w czasie chemioterapii

Skutki
psychologiczne

Liczba
skutków

Procent
respondentów

obniżenie nastroju

116

67,84

niechęć do leczenia

15

8,77

drażliwość

74

43,27

inne

7

4,09

Najczęściej występuje obniżenie nastroju – 116 (68%)
przypadków. Drażliwość dotyczy 74 (43%) kobiet. 15
(9%) pań odczuwa niechęć do leczenia. W 7 (4%) przypadkach są wskazane inne skutki, takie jak np.: senność
i nadwrażliwość na zapachy. Dane liczbowe i procentowe
przedstawiono w tabeli 7.

Wyniki otrzymane na podstawie odpowiedzi
na pytania kwestionariusza QLQ-C30
Aby zbadać wpływ poszczególnych czynników socjodemograficznych oraz związanych z leczeniem chemioterapią na ocenę jakości życia przeprowadzono odpowiednie testy ANOVA i t-Studenta. Wyniki przedstawiają tabele 8a, 8b i 8c.
Tabela 8a. Wartości p dla testów ANOVA i t-Studenta
Komponent

Wiek

Stan
cywilny

Miejsce
Status
Sposób
zamieszkania ekonomiczny zamieszkania

QL

0,356602

0,009084

0,234332

0,001045

0,093720

PF

0,306039

0,000367

0,751294

0,011508

0,003596

RF

0,713185

0,324118

0,857926

0,377287

0,411785

EF

0,100063

0,015176

0,546807

0,062290

0,035211

CF

0,900426

0,149425

0,633754

0,339430

0,541420

SF

0,760574

0,240750

0,513949

0,081566

0,100008

FA

0,679111

0,007142

0,821030

0,385216

0,018352

NV

0,147311

0,000210

0,889211

0,185667

0,110723

PA

0,427049

0,012554

0,878919

0,133837

0,068633

DY

0,435529

0,120501

0,200784

0,454318

0,681140

SL

0,334278

0,541995

0,669041

0,962087

0,478087

AP

0,576656

0,004485

0,155081

0,164435

0,001271

CO

0,846040

0,586069

0,571370

0,754964

0,219327

DI

0,984159

0,911450

0,765626

0,544310

0,785391

FI

0,427850

0,001395

0,498758

0,000000

0,001264

Tabela 8b. Wartości p dla testów ANOVA i t-Studenta
Kompo- Wykształnent
cenie

Aktywność
zawodowa

Charakter
pracy
(t-Student)

Przychód
per capita

Sytuacja
mieszkaniowa

QL

0,393226

0,030274

0,341395

0,326264

0,000342

PF

0,339366

0,008478

0,868689

0,379781

0,179990

RF

0,493686

0,215252

0,517844

0,496483

0,207143

EF

0,627192

0,515797

0,684836

0,128223

0,031144

CF

0,622417

0,586352

0,766932

0,504851

0,115764

SF

0,742709

0,299350

0,217488

0,354592

0,016954

FA

0,956819

0,249417

0,309081

0,355090

0,263324

NV

0,772513

0,350522

0,376357

0,671845

0,300381

PA

0,052663

0,003120

0,077256

0,012361

0,015549

DY

0,776046

0,044224

0,614958

0,381353

0,014990

SL

0,871281

0,067530

0,939224

0,744919

0,812505

AP

0,843594

0,017849

0,858254

0,852164

0,690280

CO

0,516706

0,430421

0,230232

0,908546

0,643375

DI

0,051912

0,092327

0,695338

0,754137

0,050013

FI

0,204980

0,019900

0,501387

0,008438

0,000550

Tabela 8c. Wartości p dla testów ANOVA i t-Studenta
Komponent

Mąż/
Liczba
Czas
Wiek
Cykl
partner
osób
trwania
w momencie
chemioterapii
pracuje
w rodzinie chemioterapii
mastektomii
(t-Student)

QL

0,233050

0,517133

0,870224

0,670368

0,380063

PF

0,440707

0,017275

0,864498

0,847863

0,495758

RF

0,159667

0,012055

0,708397

0,813668

0,738923

EF

0,090354

0,150124

0,372066

0,891775

0,083994

CF

0,350300 0,414468

0,095383

0,009037

0,926999

SF

0,860741

0,584663

0,389782

0,773904

0,606810

FA

0,868922 0,249900

0,451063

0,852306

0,812228

NV

0,422116

0,359309

0,627874

0,945210

0,147395

PA

0,970541

0,165521

0,134493

0,088292

0,381697

DY

0,194785

0,157640

0,216979

0,250556

0,688269

SL

0,053668 0,003041

0,318380

0,922529

0,546451

AP

0,177363

0,072840

0,247962

0,707358

0,514172

CO

0,534145

0,369383

0,525871

0,138832

0,868181

DI

0,464015

0,713568

0,197823

0,069811

0,981474

FI

0,676430

0,140683

0,748522

0,257584

0,417252

Jeżeli w kolumnie nie ma żadnej wartości p mniejszej
niż 0,05 to znaczy, że dany czynnik nie wpływa w istotny

sposób na zróżnicowanie ocen poszczególnych komponentów. Dzięki temu możemy od razu stwierdzić, że wiek,
miejsce zamieszkania, charakter pracy, wykształcenie, czas
trwania chemioterapii oraz wiek w momencie mastektomii
nie wpływają na ocenę poszczególnych komponentów.
Tabela 9. Czynnik: sposób zamieszkania (średnie oceny dla komponentów)

Średnia ocena

Wariant

PF

EF

FA

AP

FI

samotnie

62,03 55,43

54,11 37,68 43,48

z rodziną

73,15 63,36 41,40 23,74 26,48

z mężem/partnerem

75,49 62,38 40,36 19,61 25,98

z rodzicami

64,00 56,67 57,78 53,33 60,00

inne

50,00 16,67

66,67 66,67 83,33

Tabela 10. Czynnik: aktywność zawodowa (średnie oceny dla komponentów)

Średnia ocen

Wariant

QL

PF

PA

DY

AP

FI

emerytura

66,43 67,81 23,81 23,81 31,43 20,95

renta

60,98 64,55 38,64 30,30 36,36 45,45

pełny wymiar

64,73 75,43 17,12

12,79 18,26 26,48

niepełny wymiar 65,48 79,05 26,19 19,05 9,52 23,81
nie pracuje

63,02 74,17 25,52 18,75 30,21 38,54

praca dorywcza 16,67 46,67 50,00 50,00 33,33 50,00
Tabela 11. Czynnik: dochód per capita (średnie oceny dla komponentów)

Średnia ocen

Wariant
0–1000

PA
27,51

FI
37,04

1001–2000

19,19

23,74

2001–3000

20,37

14,81

pow. 3000

0,00

20,00

Tabela 12. Czynnik: sytuacja mieszkaniowa (średnie oceny dla
komponentów)

Wariant

Średnia ocen
QL

EF

SF

PA

DY

FI

bardzo dobra

71,88

63,41 75,00 16,41 14,58 20,31

dobra

59,32

61,30 69,64 27,56 20,46 34,32

zła

58,33 33,33 33,33 25,00 16,67 66,67

raczej zła

47,92 35,42 50,00 37,50 58,33 66,67
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Tabela 13. Czynnik: liczba osób w rodzinie (średnie oceny dla komponentów)

Wariant

Średnia ocen
PF

RF

SL

1–2

66,90

64,91

53,22

więcej niż 4

76,67

68,18

36,36

3–4

74,13

76,09

36,96

Tabela 14. Czynnik: cykl chemioterapii (średnie oceny dla komponentów)

Wariant

Średnia ocena
CF

1–5
6–10

77,13
76,80

11–15

56,86

więcej niż 15

73,53

Podsumowanie materiału badawczego
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Analizując wybrane czynniki jakości życia badanych zaobserwowano, że poszczególne elementy danych społeczno-demograficznych oraz medycznych w określony sposób wpływają na jakość życia, co przedstawiono poniżej.
Stan cywilny ma wpływ, na jakość życia:
• kobiety rozwiedzione niżej oceniają, jakość swojego życia niż osoby o innym stanie cywilnym,
• wdowy i osoby rozwiedzione niżej oceniają swoje funkcjonowanie w obszarze sprawności aniżeli
osoby zamężne i panny,
• kobiety rozwiedzione niżej oceniają swoje funkcjonowanie w sferze emocjonalnej w porównaniu
do pozostałych trzech grup,
• kobiety zamężne w mniejszym stopniu odczuwają
dolegliwości wynikające ze zmęczenia w porównaniu do wdów i kobiet rozwiedzionych.
Jakość życia jest zależna od statusu ekonomicznego:
• kobiety deklarujące najlepszy status ekonomiczny również najwyżej oceniają swoją jakość życia
i swój stan zdrowia,
• kobiety oceniające najwyżej swój status ekonomiczny, również najwyżej oceniały swoje funkcjonowanie w sferze sprawności.
Zamieszkanie z rodziną ma istotne znaczenie w ocenie
jakości życia:
• kobiety zamieszkujące z rodziną wyżej oceniają
swoją jakość życia niż samotne,
• kobiety mieszkające z rodziną w mniejszym stopniu odczuwają trudności finansowe,
• kobiety mieszkające samotnie niżej oceniają swoje
funkcjonowanie w obszarze sprawności.
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Aktywność zawodowa w trakcie chemioterapii oddziaływuje na jakość życia:
• kobiety pracujące w pełnym lub niepełnym wymiarze wyżej oceniają swoje funkcjonowanie
w obszarze sprawności,
• kobiety pracujące w pełnym wymiarze mniej narzekają na dolegliwości związane z bólem,
• kobiety pracujące w sposób dorywczy deklarują
niższą ocenę zdrowia i jakości życia,
• emerytki i rencistki bardziej narzekają na trudności finansowe oraz silniej odczuwają dolegliwości
zdrowotne.
Sytuacja mieszkaniowa ankietowanych ma wpływ na
jakość życia:
• lepsza sytuacja mieszkaniowa sprzyja wyższej
ocenie stanu zdrowia i jakości życia,
• kobiety deklarujące lepszą sytuację mieszkaniową mniej narzekają na dolegliwości związane
z bólem,
• kobiety które lepiej oceniały swoją sytuację mieszkaniową, również lepiej oceniały funkcjonowanie
w sferze emocjonalnej.
Liczba osób w rodzinie ma wpływ na jakość życia:
• kobiety deklarujące większą liczbę osób w rodzinie wyżej oceniały swoje funkcjonowanie w sferze sprawności,
• kobiety deklarujące większą liczbę osób w rodzinie wyżej oceniały swoje funkcjonowanie w obszarze pracy.
Nie zaobserwowano wpływu takich czynników, jak:
wiek, miejsce zamieszkania, charakter pracy, wykształcenie, czas trwania chemioterapii oraz wiek w momencie mastektomii, na ocenę jakości życia w badanej zbiorowości.
Najbardziej dokuczliwymi objawami ubocznymi wskazanymi przez respondentki w kwestionariuszu QLQ-C30
były zmęczenie 43,47 ± 22,0 pkt. i bezsenność 42,30 ±
29,99 pkt. Natomiast z odpowiedzi udzielonych na pytania
zawarte w ankiecie dodatkowej wynika, że najbardziej na
jakość życia wpływały następujące skutki uboczne: wypadanie włosów – 81% wskazań, obniżenie nastroju – 68%,
osłabienie – 62%, nudności – 60%, drażliwość – 43%.

Dyskusja
W dzisiejszych czasach dużo uwagi poświęca się jakości,
dąży się do coraz lepszych warunków życia, posiadania
dóbr materialnych, zdobywania umiejętności poprawiających funkcjonowanie we współczesnej rzeczywistości.
Osiąganie tych celów wymaga zdrowia i sprawności, zmusza do ciągłego rozwoju. Pojawienie się choroby dezorganizuje życie. Rozpoznanie raka wywołuje szok i doprowadza

do zmiany planów i rezygnacji z dotychczasowych celów.
Choroba nowotworowa oraz jej leczenie mają wpływ na
stan fizyczny i psychiczny człowieka, a także na sytuację
społeczną i ekonomiczną. Różne metody leczenia raka
piersi wiążą się z działaniem niepożądanym stosowanych
leków i powikłaniami. Celem leczenia uzupełniającego po
mastektomii jest całkowita eliminacja ognisk nowotworu
poprzez podanie cytostatyków.
Przeprowadzone badania dowiodły, że jakość życia pacjentek w trakcie chemioterapii zmienia się. Średnia ocena,
jakości życia w badanej zbiorowości wyniosła 63,74 ± 20,2
pkt., co jest wartością zbliżoną do wartości uzyskanych
w innych badaniach, a znanych z przedmiotu literatury.
W przedstawionym badaniu wiek u przeważającej liczby pacjentek – 55 (32,2%) – zawiera się w przedziale 51–
60 lat i niewiele mniej – 43 (25,2%) – to przedział 41–50.
Średni wiek badanej pacjentki wynosił 49 lat i niewiele się
różnił od wieku w momencie diagnozy, co świadczy o tym,
że stosunkowo szybko zostało podjęte leczenie. Minimalny wiek wynosił 25 lat, a maksymalny 76 lat. Wartość mediany dla wieku wskazuje, że 50% badanych kobiet miało co najwyżej 50 lat, a 50% co najmniej 50 lat. Wartość
współczynnika zmienności V = 21,52% świadczy o tym, że
rozrzut wieku wokół wartości średniej miał umiarkowany
charakter. Dane te wskazują również na fakt, że najczęściej chorują kobiety w okresie około menopauzalnym. Potwierdza to w pełnej rozciągłości literatura przedmiotu.
Barnaś E. oraz wsp. w swojej publikacji pt.: „Jakość
życia kobiet z chorobą nowotworową piersi” piszą, że rak
piersi wcześnie wykryty i leczony staje się chorobą przewlekłą wpływającą na sprawność biopsychospołeczną
kobiet, co zmienia jakość życia. Wsparcie kobiety chorej
na raka piersi i interdyscyplinarne leczenie umożliwia życie
w nowej sytuacji. Wszystkie działania ukierunkowane na
zapewnienie jak najlepszego komfortu życia w chorobie
dążą do subiektywnej poprawy jakości życia [16].
Z przeprowadzonego badania wynika, że wiek nie
wpływa znacząco na jakość życia w trakcie leczenia chemicznego. W każdym okresie życia choroba nowotworowa wywołuje lęk i przygnębienie. Obawa o utratę sprawności i działanie uboczne leków obniża jakość życia kobiet
w każdym wieku. Leczenie chemiczne działa destrukcyjnie
na każdą respondentkę i utrudnia pełnienie ról rodzinnych,
społecznych i zawodowych.
Miejsce zamieszkania badanych kobiet rozkłada się
równomiernie, zarówno kobiety ze wsi – 49 (28,7%), jak
i z małego miasta – 50 (29,2%), oraz dużego miasta – 45
(26,3%) stanowią procentowo zbliżone grupy. Powyższe
może świadczyć o jednakowych możliwościach dostępu
do placówek leczniczych kobiet z rakiem piersi, bez wzglę-

du na miejsce zamieszkania. Rozwój komunikacji i komputeryzacja poprawia standard i wyrównuje możliwości
informacji.
Respondentki nie wykazały wpływu na jakość życia
miejsca zamieszkania, zarówno kobiety mieszkające na
wsi, jak i w mieście o różnej liczbie mieszkańców podobnie
oceniały swoją jakość życia.
W badanej populacji przeważały kobiety ze średnim
wykształceniem – 73 (42,7%), nieco mniej było kobiet
z wyższym – 48 (28,1%) i wykształceniem zawodowym
– 40 (23,4%), a najmniejszą grupę stanowiły pacjentki
z wykształceniem podstawowym – 10 (5,9%). Respondentki nie wskazywały wpływu wykształcenia na jakość życia.
Zróżnicowane wykształcenie nie ma również wpływu na
świadomość potrzeby dbania o własne zdrowie, zgłaszania
się na badania profilaktyczne i podjęcia leczenia.
Analizując aktywność zawodową, można zauważyć,
że w ponad 75% przypadków sytuacja ta ma charakter
ustabilizowany, to znaczy, że jest to praca w pełnym wymiarze albo emerytura lub renta. Jeśli chodzi o charakter
pracy, to lekko przeważa praca o charakterze umysłowym.
W badanej grupie respondentek emerytki i rencistki stanowiły 88 (51%), natomiast 83 (49%) kobiet była aktywna
zawodowo. Z analizy charakteru pracy wynikało, że 51
(30%) kobiet pracowało umysłowo, a 32 (19%), fizycznie.
Charakter pracy nie miał znaczącego wpływu na jakość
życia w trakcie leczenia.
Wśród badanych kobiet chemioterapia powodowała
najczęściej wystąpienie skutków niepożądanych, takich
jak nudności wymioty, wypadanie włosów, osłabienie,
obniżenie nastroju czy drażliwość w czasie i po podaniu
cytostatyków.
Uaktualnienie wytycznych MASCC i ESMO podczas
konferencji w Perugii w 2009 roku w sprawie zapobiegania nudnościom i wymiotom w trakcie chemioterapii, pozwoliło na zastosowanie nowych leków zapobiegających
wymiotom [17].
Pomimo wprowadzenia leków nowej generacji zapobiegających tym objawom ubocznym to nadal najczęściej
występującymi i najbardziej uciążliwymi, niepożądanymi objawami w trakcie chemioterapii są: nudności – 103
(61,0%) i wymioty – 53 (31,4%). Respondentki zgłaszały
nudności i wymioty, jako objawy przejściowe, trwające
od jednego do trzech dni po otrzymaniu schematu. U 139
respondentek – (85%), najbardziej dotkliwym działaniem
ubocznym było wypadanie włosów. Z wymienionych objawów wypadanie włosów jest stygmatem chemioterapii,
najboleśniej przeżywanym przez pacjentki. Utrata włosów
jest widoczna i początkowo uciążliwa. Troska o wygląd
zewnętrzny jest dla kobiety esencją życia. Dobór peruki,
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chustki czy atrakcyjnie ułożony turban jest wyzwaniem
i źródłem silnych emocji. Respondentki najmocniej emocjonalnie reagowały na informacje o utracie włosów i zadawały najwięcej pytań na ten temat.
Objawem również często zgłaszanym przez respondentki było osłabienie – 106 (62,0%). Takie działanie
wywołują cytostatyki z grupy taksoidów, które obniżają
wydolność układu krwiotwórczego i nerwowego. Skutki
psychologiczne występujące u badanych kobiet to: obniżenie nastroju – 116 (67,8%), drażliwość – 74 (43,3%).
Według przeprowadzonego testu QLQ – C30 komponenty mające wpływ na ogólną ocenę, jakości życia miały
następujące wartości: zmęczenie 43,47 ± 22,0 pkt., bezsenność 42,30 ± 29,99 pkt., najmniej biegunki 10,72 ±
17,95 pkt. Nasilenie objawów w dużej mierze zależało od
rodzaju przyjmowanego schematu. Respondentki z powodu zmęczenia mogą ograniczać kontakt z rodziną i otoczeniem, z czasem rezygnować z aktywności fizycznej i intelektualnej, co ujemnie wpłynie na ocenę jakości życia.
Inne wyniki w badaniach uzyskali Barnaś E. i wsp., gdzie
takie dolegliwości jak: nudności i wymioty – (8,7%), biegunka – (9,2%) czy zmniejszone łaknienie – (10,3%), kobiety
zgłaszały najrzadziej. Do najczęściej występujących zaburzeń panie podawały: bezsenność – (55,4%), trudności finansowe – (45,6%) oraz zmęczenie – (44,1%) [16].
Podobne wyniki uzyskała autorka pracy, stwierdzając,
że psychologiczne skutki uboczne występujące w trakcie
chemioterapii zgłaszane przez ankietowane pacjentki to:
obniżenie nastroju – 116 (68%), drażliwość – 74 (43%),
niechęć do leczenia – 15 (9%), senność i wrażliwość na zapachy wskazało – 7 (4%) pań.
W zmaganiu z rakiem piersi ważną rolę odgrywa partner i jego postawa. W zdecydowanej większości (ponad
70%) badane kobiety były mężatkami mieszkającymi z rodziną lub mężem/partnerem (razem ponad 80% przypadków). W sytuacji, gdy badana kobieta zamieszkuje razem
z mężem/partnerem, to osoba ta najczęściej pracuje (ponad 82% przypadków). W niniejszej pracy 14 respondentek to kobiety rozwiedzione, 17 to wdowy, a panny – 18
kobiet. Grupa ta oceniała swoją jakość życia znacznie
niżej niż mężatki – 122 kobiet. Osoby zamężne lepiej radziły sobie z emocjami, nudnościami, wymiotami, dolegliwościami bólowymi, brakiem apetytu i zmęczeniem.
Mężatki mniej odczuwały problemy finansowe. Kobiety
rozwiedzione niżej oceniały swoją jakość życia niż osoby
o innym stanie cywilnym. Wdowy i kobiety rozwiedzione
niżej oceniają swoje funkcjonowanie w obszarze sprawności aniżeli osoby zamężne i panny. Kobiety rozwiedzione
niżej oceniają swoje funkcjonowanie w sferze emocjonalnej w porównaniu do pozostałych trzech grup. Osoby
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zamężne w mniejszym stopniu odczuwają dolegliwości
wynikające ze zmęczenia w porównaniu do wdów i kobiet
rozwiedzionych. Kobiety rozwiedzione w większym stopniu odczuwają dolegliwości wynikające z nudności i wymiotów. Ankietowane rozwiedzione w największym stopniu odczuwają dolegliwości związane z bólem. Pacjentki
zamężne najlepiej radzą sobie z problemami związanymi
z brakiem apetytu. Kobiety rozwiedzione deklarują największe problemy związane z kwestiami finansowymi. Bliskość partnera daje poczucie bezpieczeństwa, akceptacji,
pomaga zmniejszyć lęk i bezradność. Wyzwala w kobiecie
ducha walki i pobudza do działania. W badaniu z wykonanych testów NIR wykazano, że stan cywilny znacząco
wpływa na jakość życia kobiet; kobiety niezamężne niżej
oceniają swoje funkcjonowanie w sferze emocjonalnej,
mocniej odczuwają występowanie objawów ubocznych
chemioterapii i dolegliwości bólowe, deklarują największe
problemy związane z kwestiami finansowymi w porównaniu do respondentek zamężnych. Mężatki lepiej radzą
sobie z brakiem apetytu. Wyniki te są bardzo zbliżone do
wyników, które uzyskali Zielińska-Węckowska H. i Betłakowski J. w swoich badaniach prowadzonych z udziałem
chorych leczonych cytostatykami, a także wynikami podobnych badań Michałowskiej-Wieczorek I. [2, 18].
Podobne wyniki uzyskano z testów NIR, które wykazują, że respondentki mieszkające samotnie niżej oceniały swoje funkcjonowanie w obszarze sprawności, bardziej odczuwały zmęczenie, zgłaszały większe problemy
w obszarze związanym z emocjami porównaniu do kobiet mieszkających z rodziną. Potwierdzają to badania
Michałowskiej-Wieczorek J., że wsparcie w walce z chorobą nowotworową ma wpływ na jakość życia kobiet
z rakiem piersi. „Ankietowane pacjentki przejawiają bardziej aktywne sposoby radzenia sobie z chorobą, wskazują wyższą integrację społeczną, zaufanie transpersonalne
i optymizm, posiadają znacznie lepsze zasoby radzenia
sobie ze stresem” [18].
Na jakość życia znamienny wpływ ma status ekonomiczny – 75 (44%) ankietowanych kobiet określiło jako
dobry, 74 (43%) jako średni, 14 (8%) bardzo dobry i 8 (5%)
jako zły. Dochody per capita kształtują się na średnim poziomie wynoszącym 1423,84 PLN ±807,79 PLN przy dużym
zróżnicowaniu, o czym świadczy wartość współczynnika
zmienności V=56,73%. W ponad 85% przypadków zadeklarowany został dobry lub dostateczny status ekonomiczny, a sytuacja mieszkaniowa w przeważającej większości
odpowiedzi (ponad 95%) została oceniona jako dobra
lub bardzo dobra. Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym wynosi 3,14, a najczęściej występująca
w badanej zbiorowości (wartość modalna) jest równa 4.

Kobiety mieszkające samotnie większym stopniu odczuwały trudności finansowe. Leczenie powoduje przerwanie
lub rezygnację z pracy, a to wiąże się ze zmniejszeniem lub
utratą źródła dochodu. Kontynuacja terapii wymaga środków i sposobów zmniejszających działanie uboczne leków.
Kobiety o wyższym statusie ekonomicznym wskazały
wyższą jakość życia. Respondentki deklarujące najlepszy
status ekonomiczny wyżej oceniają swój stan zdrowia
i funkcjonowanie w sferze sprawności, co poprawia jakość życia. Status ekonomiczny jest ujemnie skorelowany
z odczuwaniem trudności finansowych. Im wyższy deklarowany status ekonomiczny, tym mniej dokuczliwe są
problemy finansowe. W trakcie leczenia chemicznego 82
respondentki kontynuowały aktywność zawodową o charakterze fizycznym lub umysłowym. Kobiety pracujące
w sposób dorywczy deklarowały niższą ocenę jakości
życia. Osoby pracujące w pełnym lub niepełnym wymiarze wyżej oceniały swoją sprawność. Kobiety pracujące
w pełnym wymiarze mniej narzekały na dolegliwości
związane z bólem. Osoby będące na emeryturze lub rencie
w większym stopniu odczuwały dyskomfort wynikający
z objawów duszności i braku apetytu. Emerytki i rencistki
silniej odczuwały trudności finansowe. Kobiety, których
dochód per capita był między 1001–2000 PLN silniej odczuwały dyskomfort wynikający z bólu. W badaniu potwierdza się związek, że większe dochody to mniejsze
problemy natury finansowej.
W przeprowadzonym badaniu wykazano, że duże
znaczenie w ocenie jakości życia ma liczba osób pozostająca na wspólnym gospodarstwie. Najliczniejsza grupa
kobiet – 92 (54%) mieszkała w rodzinie 3–4 osobowej,
rodziny 1–2 osobowe to – 57 (33%) przypadków. Powyżej 4 osób w rodzinie zgłosiły 22 ankietowane – (13%).
Kobiety samotne niżej oceniają swoje funkcjonowanie
w obszarze sprawności i mają większe problemy w obszarze funkcjonalnym związanym z emocjami niż ankietowane mieszkające z rodziną. Osoby samotne silniej odczuwają dolegliwości związane ze zmęczeniem, a mieszkające
z rodziną częściej zgłaszały bezsenność. W badaniach Zielińskiej i wsp. wskazano, że pacjenci poddani chemioterapii
częściej odczuwali zmęczenie i potrzebowali odpoczynku.
Zmęczenie powodowało obniżenie jakości życia i prowadziło do rezygnacji z dalszego leczenia [2].
Kobiety mieszkające z mężem/partnerem lub rodziną
mniej odczuwały dyskomfort związany z brakiem apetytu, w mniejszym stopniu odczuwały trudności finansowe
w porównaniu z kobietami mieszkającymi samotnie.
Krystyna de Walden–Gałuszko twierdzi, że rodzina
jako środowisko naturalne człowieka jest źródłem wsparcia dla chorego. Zadaniem osób najbliższych jest udzielanie

pomocy w zależności od konkretnej sytuacji. Wymaga dojrzałości psychicznej opiekuna oraz współudziału w podejmowaniu decyzji w różnych sprawach. Pomoc finansowa,
zastąpienie chorej w dotychczas pełnionych rolach, opiekowanie się w czasie wystąpienia objawów ubocznych
trwającego leczenia jest dużym wezwaniem dla rodziny.
Jeszcze trudniejszym zadaniem jest wsparcie psychiczne,
ponieważ wymaga wiedzy o chorobie i umiejętności indywidualnego podejścia do osoby chorej. Pomoc psychiczna
stanowi źródło siły oraz motywację do walki z chorobą,
przyczynia się do przywrócenia równowagi emocjonalnej [19].
Podobne wyniki w swoich publikacjach przedstawiają
Stępień R. i Wiraszka G., gdzie mówią, że 68,7% badanych
kobiet wskazało rodzinę jako główne źródło wsparcia. Akceptacja choroby w rodzinie wpływa na jakość życia kobiet
z rakiem piersi [20].
W badaniu podjęto próbę określenia wpływu sytuacji
mieszkaniowej na jakość życia respondentek. Zbadano, że
lepsza sytuacja mieszkaniowa sprzyja wyższej ocenie jakości życia i funkcjonowaniu w sferze emocjonalnej oraz
społecznej. Kobiety deklarujące lepszą sytuację mieszkaniową mniej narzekały na dolegliwości związane z bólem
i dolegliwości związane z dusznością. Lepsza sytuacja
mieszkaniowa oznaczała zazwyczaj lepszą sytuację finansową, a zatem mniejsze trudności finansowe.
W przeprowadzonym badaniu wzięto pod uwagę
czas trwania chemioterapii, który w badanej zbiorowości
wynosił średnio 4,66 miesiąca i był mocno zróżnicowany.
Wartość mediany wskazuje, że dla 50% badanych czas
chemioterapii trwał co najwyżej 4 miesiące, a dla 50%
co najmniej 4 miesiące. Średni numer cyklu chemioterapii
wśród badanych kobiet wynosi 6,77 przy czym minimalny
numer wynosi 1, a maksymalny wynosi 23. Warto tutaj zauważyć, że 50% badanych kobiet przechodziło między 3
a 9 cykli chemioterapii. Wynika to z analizy wartości dolnego i górnego kwartyla. Najliczniejsza grupa respondentek
– 93 (55%) – przyjmowała cytostatyki w przedziale 2–4
miesięcy, a 57 (33%) w przedziale 5–7 miesięcy, 21 kobiet
(12%) powyżej 7 miesięcy. Wykazano, że większa liczba
przebytych cykli chemioterapii powodowała pogorszenie
funkcjonowania w sferze poznawczej.
Podobne wyniki uzyskali Zielińska-Więckowska H.
i Betłakowski J. w swoich badaniach przeprowadzonych,
nad jakością życia pacjentów w trakcie chemioterapii. Uzyskane wyniki również wskazują, że leczenie cytostatykami
pogorszyło jakość życia w każdym wymiarze [2].
W badaniu nie zaobserwowano istotności statystycznej wieku, miejsca zamieszkania, charakteru pracy, wykształcenia, czasu trwania chemioterapii oraz wpływu
Jakość życia kobiet po mastektomii w trakcie chemioterapii
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wieku w momencie mastektomii na ocenę jakości życia
w badanej zbiorowości. Należałoby domniemywać, że leczenie raka piersi zaniża cechy jakości życia, o czym świadczą wyniki przeprowadzonego badania.
Podejście personelu medycznego, wsparcie rodzinne,
dobra sytuacja ekonomiczna pozwala na przewartościowanie życia i podjęcie walki o siebie. Poruszanie problemu
w mediach i informacja o skali problemu, a także o leczeniu i środkach zaradczych w trakcie leczenia motywuje
kobiety do podjęcia walki z chorobą. Pacjentki poprzez
współpracę z personelem, aktywację społeczną, wspieranie i edukowanie innych kobiet z rakiem piersi wpływają
na swoją, jakość życia. Mobilizują się do dbania o siebie
i spojrzenia na swoje życie z innej perspektywy. Jak wynika
z przeprowadzonych badań jakość życia kobiet w trakcie
chemioterapii zmienia się i zależy od wielu czynników.
Podsumowując, na podstawie badań zaprezentowanych w niniejszej pracy można wywnioskować, że ważne jest działanie wspierające proces leczenia tak ciężkiej
choroby. Jakość życia zależy nie tylko od respondentki,
ale od wszystkich, którzy towarzyszą jej w walce z rakiem.
Pomoc pacjentkom w radzeniu sobie z problemami, jakie
powoduje chemioterapia, jest wyzwaniem nie tylko dla
kobiety i jej rodziny, ale także dla personelu medycznego
i społeczeństwa. Wspieranie w każdej życiowej roli może
w znacznym stopniu przyczyniać się do poprawy jakości
życia.

Wnioski
1.

Średnia ocena stanu zdrowia/jakości życia w badanej zbiorowości wyniosła 63,74±20,2 pkt., co jest
wartością zbliżoną do wartości uzyskanych w innych badaniach, a znanych z literatury przedmiotu.
2. Spośród komponentów związanych z funkcjonowaniem najwyższą średnią ocenę uzyskał obszar
poznawczy 74, 66 ± 23,32 pkt., a najniższą obszar
związany z emocjami 61, 16 ± 22,73 pkt.
3. Wśród komponentów dotyczących objawów najmniej dolegliwym czynnikiem okazały się biegunki
10, 72 ± 17,95 pkt. Najbardziej dokuczliwymi czynnikami były zmęczenie 43,47 ± 22,0 pkt i bezsenność 42,30 ± 29,99.
4. Oceny wszystkich komponentów charakteryzowały
się dużym rozproszeniem względem wartości średniej, o czym świadczą duże wartości współczynników zmienności. Warto zauważyć, że zmienność
ta była dużo większa w przypadku komponentów
dotyczących objawów niż w przypadku komponentów dotyczących funkcjonowania.
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5.

Wyższy standard życia tj. wyższy status ekonomiczny, lepsze warunki zamieszkania, stałe dochody sprzyjają wyższej ocenie, jakości życia powodują, że skutki uboczne chemioterapii są mniej
uciążliwe.
6. Osoby bardziej aktywne zawodowo i mogące
liczyć na wsparcie najbliższych również wyżej
oceniają jakość życia i mniej narzekają na dolegliwości po przebytej mastektomii będąc w trakcie
chemioterapii.
7. Nie zaobserwowano wpływu takich czynników
jak: wiek, miejsce zamieszkania, charakter pracy,
wykształcenie, czas trwania chemioterapii oraz
wiek w momencie mastektomii, na ocenę jakości
życia w badanej zbiorowości.
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Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów
Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
Źródła finansowania
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STRESZCZENIE
Wstęp. Cukrzyca jest jedną z chorób najczęściej wikłających ciążę. Zdiagnozowanie cukrzycy ciążowej niesie za sobą konieczność modyfikacji dotychczasowego stylu życia, często też zdobycia wielu wiadomości w krótkim czasie.
Cel badań. Celem badań było porównanie jakości życia i akceptacji choroby u kobiet z cukrzycą ciążową leczoną dietą oraz dietą i insuliną
Materiał i metody. Metodą badawczą był kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji dotyczący subiektywnej oceny jakości życia. Drugim narzędziem badawczym była Skala Akceptacji Choroby w polskiej adaptacji Z. Juczyńskiego. W badaniu udział wzięło 156 kobiet z cukrzycą ciążową. U 75 (48%) kobiet
wdrożono leczenie dietą i insuliną, u 81 (52%) kobiet jako metodę leczenia zastosowano dietę.
Wyniki. Ogólny poziom akceptacji choroby w badanej grupie był wysoki 31,5, a jakości życia przeciętny 34,9. Kobiety z GDM G1 wyżej oceniały zarówno akceptację choroby 33,9, jak i jakość życia 36,2, niż kobiety z GDM G2 – akceptacja choroby 28,7, jakość życia 33,6. Wykazano również, że poziom akceptacji choroby był istotnie związany z poziomem jakości życia. Poziom akceptacji choroby i jakość życia były istotnie związane z pojawieniem się zagrożenia dla zdrowia dziecka oraz własnego. Pojawienie się złożonych obaw obniżało poziom akceptacji choroby i jakość życia. Obawy kobiet z GDM G2 były
bardziej złożone niż kobiet z GDM G1.
Wnioski. Insulinoterapia istotnie wpływa na obniżenie poziomu akceptacji choroby i jakości życia u kobiet. AIS jest narzędziem, które może pomóc położnej w diagnozowaniu postaw pacjentek w przebiegu cukrzycy ciążowej oraz planowaniu działań edukacyjnych i wspierających.
Słowa kluczowe: cukrzyca ciążowa, akceptacja choroby, AIS, GDM, jakość życia.
ABSTRACT
Introduction. Diabetes is one of the diseases most often entangled pregnant. Diagnosis of gestational diabetes mellitus requires lifestyle modification; often assimilate a lot of information in a short time.
Aim. The aim of this study was to compare the quality of life and acceptance of the disease in women with gestational diabetes mellitus treated with diet
and diet and insulin.
Material and Methods. The research method was a questionnaire of his own design, which concerned subjective assessment of quality of life. The second
research tool was a questionnaire Acceptance of Illness Scale in Polish adaptation of Z. Juczyński. The study involved 156 randomly selected women with
gestational diabetes mellitus. In 75 (48%) women in treatment was diet and insulin, 81 (52%)women in treatment was diet.
The Results. The overall level of acceptance of the disease in the study group was high 31.5 and quality of life of the average 34.9. Women with GDM G1
higher assessed acceptance of the disease 33.9 and quality of life of 36.2 than women with GDM G2-acceptance of illness 28.7, quality of life, 33.6. It was
also shown that the level of acceptance of the disease was significantly associated with better quality of life. The acceptance of the disease and quality of
life were significantly associated with the fear of a child health and your own. The complex concerns reduced the level of acceptance of the disease and
quality of life. The concerns of women with GDM G2 were more complex than women with GDM G1.
Conclusions. Insulin therapy significantly reduces the level of acceptance of the disease and quality of life for women. AIS is a tool that can help the midwife in the diagnosis of the patients behavior in the course of gestational diabetes and planning educational activities and support.
Keywords: gestational diabetes mellitus, acceptance of the disease, AIS, GDM, quality of life.

Wstęp
Cukrzyca jest globalnym problemem zdrowotnym, który
dotyczy 415 milionów osób na świecie [1]. Pacjenci z cukrzycą poddani są trudnej edukacji oraz samodzielnej samokontroli, na które składają się dieta, aktywność fizyczPolski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (57) 2018

na, leczenie, monitorowanie stężenia glukozy we krwi. Dla
pacjentów rozpoznanie cukrzycy jest związane z dużym
przeżyciem emocjonalnym. Chorzy obarczeni są odpowiedzialnością za własne zdrowie, obawiają się powikłań, lęku
przed hiperglikemią, doświadczają poczucia winy spowo-

dowanego niekontrolowaniem poziomu glikemii oraz obniżenia nastroju [2].
Kobiety w ciąży przebiegającej fizjologicznie doświadczają różnych uczuć od ambiwalentnych, niepokoju do
poczucia zadowolenia. Obciążone cukrzycą doświadczają
dodatkowych obaw z powodu choroby, która ma konsekwencje dla zdrowia dziecka [3]. Według badaczy rozpoznanie cukrzycy ciążowej może zwiększyć ryzyko depresji,
uwarunkowane niepokojem o własne zdrowie i dziecka oraz koniecznością zmiany zachowań zdrowotnych
w związku z ryzykiem cukrzycy typu 2 [4, 5]. Badacze są
zdania, że rozpoznanie cukrzycy może zwiększyć niepokój,
przyczyniając się do negatywnego postrzegania zdrowia
i ciąży [6]. Subiektywna ocena jakości życia była związana z metodą leczenia, postrzeganiem własnego zdrowia
i statusem finansowym badanych [7]. W badaniach przeprowadzonych przez Dalfrà i wsp. ocenie jakości życia
poddano kobiety z rozpoznaną cukrzycą. Uzyskane przez
badaczy wyniki wskazują, że ciąża jest stanem związanym
ze złym postrzeganiem ogólnego stanu zdrowia przez kobiety z cukrzycą ciążową. W tej grupie po porodzie znacznie częściej niż w grupie kontrolnej stwierdzono objawy
depresji. Kobiety ze zdiagnozowaną cukrzycą przed ciążą
niżej oceniały swoją fizyczność i samopoczucie psychiczne [8]. Doniesienia Halkoaho wskazują na brak różnic
w jakości życia kobiet z cukrzycą ciążową i zdrowych kobiet.
Nieco niższy poziom jakości życia zaobserwowany u kobiet
z cukrzycą ciążową związany był ze zmianą stylu życia
oraz koniecznością zwiększonej samokontroli [9].
Z jakością życia niewątpliwie związana jest akceptacja
choroby, która ma kluczowe znaczenie u kobiet w ciąży.
Według badaczy przystosowanie się do choroby związane
jest z determinantami psychologicznymi, które warunkują
ogólną jakość życia [10].
Akceptacja choroby jest aspektem związanym z ogólnym funkcjonowaniem i przystosowaniem się do choroby, uwzględnieniem jej ograniczeń oraz skutków. Wysoki
stopień akceptacji choroby przyczynia się do odczuwania
nieznacznego dyskomfortu psychicznego i lepszego przystosowania do choroby [11]. Pacjenci pogodzeni z własnym
stanem zdrowia, pomimo chronicznych dolegliwości nie
oczekują mało przewidywanych zdarzeń. Myślą realistycznie. Czują się sprawni, samowystarczalni, niezależni i ważni
[10]. Akceptacja choroby związana jest z wieloma zmiennymi: okresem trwania choroby, wiekiem [12], poczuciem
własnej skuteczności, wsparciem społecznym [13], aktywnością-wigorem, nastrojem [14], płcią, zamieszkaniem,
stanem cywilnym, wykształceniem [7, 15]. Zaobserwowano, że im wyższy poziom akceptacji choroby, tym wyższy
poziom jakości życia we wszystkich wymiarach [16, 17]. Dla

akceptacji choroby i jakości życia znacząca jest metoda leczenia. Pacjenci leczeni z powodu cukrzycy typu 2 preparatami doustnymi wyżej oceniali jakość życia, niż pacjenci
leczeni przy pomocy insulinoterapii [18]. Można wnioskować, że leczenie insuliną w porównaniu do innych metod
terapii skutkuje obniżeniem poziomu jakości życia.
Rozpoznanie cukrzycy u matki, doświadczającej istotnych życiowych zmian, jest niekorzystne dla rozwoju dziecka. Hiperglikemia w ciąży powoduje powikłania u płodów
i matek: poród przedwczesny, nadciśnienie w ciąży, wcześniactwo, hospitalizację noworodka w oddziale intensywnej terapii, urodzenie martwego dziecka [19, 20]. Obserwacje DiPietro wykazały, że wrażenia, odczucia i emocje
doświadczane przez matki w ciąży wpływają na płód [21].
Zaburzenia nastroju u kobiet w ciąży były związane ze
zmianami reaktywności fizjologicznej płodów i mogą determinować neurobehawioralny rozwój płodu. Płody matek z depresją oraz wysokim poziomem lęku wykazywały
wyższe wartości czynności serca [22, 23]. Kobiety w ciąży
z rozpoznaną cukrzycą są w wyjątkowo trudnej sytuacji,
związanej z samokontrolą, bolesną terapią, zmianą zachowań zdrowotnych, odpowiedzialnością za zdrowie dziecka. Zamiast doświadczać radosnych wrażeń w związku
z narodzinami dziecka muszą podejmować wyzwania.
W związku z powyższym interesujące staje się pytanie, jaki
poziom jakości życia i akceptacji choroby prezentują kobiety w ciąży z rozpoznaną cukrzycą?

Cel
Celem badania było porównanie jakości życia i akceptacji
choroby u kobiet ze zdiagnozowaną cukrzycą ciążową.

Materiał i metody
Badanie uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej przy Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu (KB 756/2014). Do analizy
statystycznej włączono 156 kobiet w ciąży: 81 z cukrzycą
ciążową leczoną dietą oraz 75 kobiet z cukrzycą leczoną
dietą i insuliną. Respondentki otrzymały do wypełnienia
kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji, który zawierał
skalę jakości życia opracowaną przez autorów pracy. Do
badania użyto także Skali Akceptacji Choroby (The Acceptance of Illnes Scale – AIS) autorstwa B.J. Felton, T.A. Revenson, G.A. Hinrichsen (polską adaptację przeprowadził
Z. Juczyński), skala umożliwia ocenę przystosowania się do
choroby [10].
Skala AIS zawiera osiem stwierdzeń opisujących negatywne konsekwencje złego stanu zdrowia, które dotyczą
uznania ograniczeń narzuconych przez chorobę, braku
samowystarczalności, poczucia zależności od innych i obAkceptacja choroby i jakość życia u kobiet z cukrzycą ciążową
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niżenia poczucia własnej wartości. Skala określa stopień
akceptacji choroby, im jest on wyższy tym lepsze przystosowanie i mniejsze poczucie dyskomfortu psychicznego.
Badanie można przeprowadzać w grupie lub indywidualnie. W każdym pytaniu respondent określa swój aktualny
stan w skali pięciopunktowej, od 1 zdecydowanie zgadzam
się, do 5 zdecydowanie nie zgadzam się. Do analizy jakości życia autorzy powyższego badania użyli własnej skali,
a punktację i poziomy określili jak w skali AIS. Im wyższa
punktacja, tym wyższy poziom jakości życia. Autorzy nie
przeprowadzili walidacji skali jakości życia. Wyniki badań
opracowano w oparciu o metody statystyczne z zastosowaniem programu komputerowego Microsoft Excel 2000
oraz pakietu programów do analizy statystycznej STATISTICA v.10. W pracy zastosowano test Manna-Whitneya
oraz test korelacji rang Spearmana. Jako miarodajny przy
weryfikacji postawionych hipotez przyjęto poziom istotności p=0,05.

Wyniki
Badaniem objęto grupę 156 kobiet w ciąży rozpoznaną
cukrzycą ciążową, poniżej przedstawiono charakterystykę
próby.
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Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy kobiet ze zdiagnozowaną
cukrzycą ciążową

Rodzaj zmiany
Wiek
Tydzień ciąży
Tydzień
zdiagnozowania
cukrzycy

GDM G1
n Średnia SD min Q1 Me Q3 max
81 30,3 5,1 19 26 30 34 40
81 37,1 3,1 26 36 38 40 41
81

24,4

5,1 12 23 26 28 34

Wiek
Tydzień ciąży

75
75

GDM G2
28,7 5,4 20 24 28 32 43
37,3 3,2 28 36 38 40 42

Tydzień
zdiagnozowania
cukrzycy

75

23,0

6,1 12 18 26 28 31

Zgodnie z założeniami pracy dokonano analizy poziomów akceptacji choroby i jakości życia u kobiet w ciąży ze
zdiagnozowaną cukrzycą ciążową. Analizowano ogólny
poziom zmiennych w próbie oraz osobno dla kobiet z cukrzycą leczoną dietą i dietą i insuliną.
Przeprowadzonej analizie 85,19% respondentek leczonych dietą oceniło wysoko poziom akceptacji choroby.
Przeciętny poziom akceptacji choroby w większym odsetku wskazały kobiety leczone dietą i insuliną. W każdej
z badanych grup największy odsetek kobiet wykazuje
przeciętny poziom jakości życia.
Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (57) 2018

Tabela 2. Poziom akceptacji choroby u kobiet z cukrzycą ciążową
leczoną dietą oraz dietą i insuliną

GDM G1

Skala Akceptacji Choroby
Brak akceptacji choroby 8–10 pkt
Niski poziom akceptacji choroby
11–20 pkt

GDM G2

n

%

n

%

2

2,47

0

0,00

1

1,23

4

5,33

Przeciętny poziom akceptacji
9 11,11 42 56,00
choroby 21–30 pkt
Wysoki poziom akceptacji choroby
69 85,19 29 38,67
31–40 pkt
Ogółem
81 100,00 75 100,00
Tabela 3. Poziom jakości życia u kobiet z cukrzycą ciążową leczoną
dietą oraz dietą i insuliną

GDM G1
n
%
Bardzo niska jakość życia 10–12 pkt 0 0,00
Niska jakość życia 13–25 pkt
4 4,94
Przeciętna jakość życia 26–37 pkt 62 76,54
Wysoka jakość życia 38–50 pkt
15 18,52
Ogółem
81 100,00
Jakość życia

GDM G2
n
%
0 0,00
7 9,33
60 80,00
8 10,67
75 100,00

Tabela 4. Rozkład zmiennej akceptacja choroby i jakość życia u kobiet z cukrzycą ciążową

Zmienne
Skala AIS
Skala jakości
życia

n Średnia SD min Q1 Me Q3 max
156 31,5 6,3 10 28 33 36 40
156

34,9

6,0

20

31

35 38 50

Tabela 5. Rozkład zmiennej akceptacja choroby u kobiet z cukrzycą
ciążową leczoną dietą oraz dietą i insuliną

Parametry
AIS
GDMG1 Jakość
życia
AIS
GDMG2 Jakość
życia

n Średnia SD min Q1 Me Q3 max
81 33,9 5,5 10 32 35 37 40
81

36,2

6,2 22 32 37 39 50

75

28,7

6,1

75

33,6

5,5 20 30 33 36 50

11

24 29 33

39

Uzyskane wartości średnie wykazały, że kobiety z cukrzycą ciążową leczoną dietą oraz dietą i insuliną cechuje
przeciętny poziom akceptacji choroby i przeciętny poziom
jakości życia.
Tabela 6. Korelacja zmiennych akceptacja choroby i jakość życia

Para zmiennych
Skala AIS &
Jakość życia

Korelacja porządku rang Spearmana
n
156

R
0,368

T(N-2)
4,958

p
0,001

Poniżej analizie badano związek między poziomem
akceptacji choroby a oceną jakości życia kobiet w ciąży
z cukrzycą. Przeprowadzona analiza wykazała silny związek między badanymi zmiennymi. Okazało się, że wraz ze
wzrostem akceptacji choroby wzrasta jakość życia.
Zgodnie z założeniami pracy ocenie poddano jakość
życia kobiet z cukrzycą leczoną dietą i dietą z insuliną.
Przeprowadzona analiza miała na celu stwierdzenie różnic
w ocenie jakości życia w porównywanych grupach kobiet.
Tabela 7. Porównanie jakości życia u kobiet z cukrzycą ciążową ze
względu na metodę leczenia

Test U Manna-Whitneya.
Ze względu na metodę leczenia
Zmienne
Suma rang
Średnia rang
p
GDMG1
GDMG2
GDMG1
GDMG2
Jakość
życia
7166,5 5079,5
88,5
67,7
0,004

Uzyskane średnie wskazują, że kobiety z cukrzycą
ciążową leczone dietą osiągają wyższe wartości w ocenie
jakości życia niż kobiety z cukrzycą ciążową leczone dietą
i insuliną.
Tabela 8. Porównanie akceptacji choroby u kobiet z cukrzycą ciążową ze względu na metodę leczenia

Zmienne
AIS

Test U Manna-Whitneya.
Ze względu na metodę leczenia
Suma rang
Średnia rang
GDMG1
8003,5

GDMG2
4242,5

GDMG1
98,8

GDMG2
56,6

p
0,001

Tabela 9. Obawy kobiet związane z rozpoznaniem cukrzycy w ciąży

Ogółem

Tabela 10. Rozkład zmiennej obawy związane z rozpoznaniem cukrzycy ciążowej dla akceptacji choroby i jakości życia

Obawy związane z rozpoznaniem cukrzycy
n

Średnia SD min Q1 Me Q3 max

Zmiana stylu życia, insulinoterapia, lęk o zdrowie dziecka
Skala AIS
29 30,3 5,1 19 26 30 34 40
Jakość życia
29
37,1 3,1 26 36 38 40 41
Lęk o zdrowie dziecka
Skala AIS
55 31,6 6,9 10 27 34 37 40
Jakość życia
55 34,9 5,0 23 32 34 37 47
Insulinoterapia, lęk o zdrowie dziecka
Skala AIS
39 32,9 5,8 10 29 34 37 40
Jakość życia
39 35,7 6,3 26 30 35 39 49
Brak obaw
Skala AIS
15 34,3 5,4 18 33 35 37 40
Jakość życia
15 41,9 6,9 22 39 41 46 50
Zmiana stylu życia, lęk o zdrowie dziecka

Zgodnie z założeniami pracy ocenie poddano poziom
akceptacji choroby. Otrzymane wartości wykazują różnicę
w porównywanych grupach kobiet. Akceptacja choroby
przez badane kobiety jest istotnie związana z metodą leczenia: kobiety z cukrzycą ciążową leczone dietą i insuliną
niżej oceniają poziom akceptacji choroby, niż kobiety leczone dietą.

Obawy kobiet
Konieczność zmiany stylu życia
Konieczność zmiany stylu życia, lęk przed
insulinoterapią, lęk o zdrowie dziecka
Lęk o zdrowie dziecka
Lęk przed insulinoterapią, lęk o zdrowie
dziecka
Nie mam obaw
Konieczność zmiany stylu życia, lęk o zdrowie
dziecka
Lęk przed insulinoterapią

W tabelach poniżej porównano odpowiedzi kobiet dotyczące akceptacji choroby i jakości życia ze względu na
obawy, które odczuwają w związku z rozpoznaniem cukrzycy w ciąży. Ponieważ pytanie w kwestionariuszu ankiety było wielokrotnego wyboru, odpowiedzi respondentek zostały pogrupowane, a uzyskane wyniki przedstawia
tabela 7.

n
3

%
1,92

29

18,58

53

33,98

39

25,00

15

9,61

14

8,98

3

1,92

156

100,00

Skala AIS
Jakość życia

14
14

33,0
34,4

3,9 24
5,0 24

31 33 35 38
31 36 38 42

Zmiana stylu życia
Skala AIS
Jakość życia

3
3

Skala AIS
Jakość życia

3
3

26,0
30,7

5,2 23 23 23 32
1,5 29 29 31 32

32
32

Insulinoterapia
32,7
35,3

4,6 30 30 30 38 38
2,1 33 33 36 37 37

Tabela 11. Współczynnik korelacji obawy związane z rozpoznaniem cukrzycy ciążowej dla skali akceptacji choroby i jakości życia
(suma rang)

Analiza testem ANOVA Kruskala-Wallisa
ze względu na obawy związane
z rozpoznaniem cukrzycy ciążowej
Suma rang
Zmiana
Zmiana
stylu
Lęk Insulinoterapia
stylu
życia,
Zmienne
lęk
Brak życia,
o
insulinoterapia
zdrowie o zdrowie obaw
lęk
lęk
dziecka dziecka
o zdrowie
o zdrowie
dziecka
dziecka
Skala AIS
Jakość
życia

1312,0

4372,0

3325,5

1470,5 1148,0

1420,0

4201,0

3063,5

1876,5 1066,5

Akceptacja choroby i jakość życia u kobiet z cukrzycą ciążową
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Tabela 12. Współczynnik korelacji obawy związane z rozpoznaniem cukrzycy ciążowej dla skali akceptacji choroby i jakości życia
(średnia rang)

Analiza testem ANOVA Kruskala-Wallisa
ze względu na obawy związane
z rozpoznaniem cukrzycy ciążowej
Średnia rang
Zmiana
Zmiana
stylu
stylu
Lęk Insulinoterapia
życia,
życia,
Zmienne
o
lęk
Brak
insulinoterapia
lęk
zdrowie o zdrowie obaw
lęk
o
dziecka dziecka
o zdrowie
zdrowie
dziecka
dziecka

Skala
AIS
Jakość
życia

p

45,2

79,5

85,3

98,0 82,0 0,000

49,0

76,4

78,6

125,1 76,2 0,000

Analiza statystyczna otrzymanych wyników wykazała
istotność statystyczną zarówno dla skali akceptacji choroby
jak i dla jakości życia p = 0,000 dla badanych zmiennych.
Zaobserwowane obawy związane z rozpoznaniem cukrzycy w ciąży są istotnie związane z poziomem akceptacji
choroby i jakością życia.
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Tabela 13. Współczynnik korelacji obaw związanych z rozpoznaniem cukrzycy ze względu na metodę leczenia

Zmienne
Lęk
o zdrowie
dziecka
Zmiana stylu
życia,
Lęk
o zdrowie
dziecka
Insulinoterapia,
Lęk o zdrowie
dziecka
Zmiany stylu
życia, Insulinoterapia,
Lęk o zdrowie
dziecka
Brak obaw

Metoda
leczenia
GDMG1 GDMG2

p

n(%) 26 (34,37) 27 (33,33)

n(%) 8(10,67)

9(11,11)
0.007

n(%) 14(18,67) 28(34,57)

n(%) 22(29,33) 7(8,64)
n(%) 5(6,67)

10(12,35)

W powyżej analizie badano najczęściej zgłaszane obawy kobiet związane z rozpoznaną cukrzycą ze względu na
metodę leczenia. Okazało się, że obawy kobiet w ciąży
najczęściej związane były z lękiem o zdrowie dziecka. Kobiety z cukrzycą leczoną dietą i insuliną zgłaszają więcej
obaw, niż kobiety z cukrzycą leczoną dietą.
Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (57) 2018

Dyskusja
W badaniu analizowano jakość życia i akceptację choroby
u kobiet z rozpoznaną cukrzycą w ciąży. Akceptacja choroby jest wyrazem funkcjonowania i dostosowania się do
choroby. Przejawia się w nieznacznym nasileniu negatywnych reakcji i emocji związanych z aktualnie przebiegającą chorobą [11].
W prezentowanym badaniu kobiety z cukrzycą wskazały wysokie wartości w Skali Akceptacji Choroby (31
punktów). W analizie Juczyńskiego osoby z cukrzycą niżej
oceniały akceptację choroby (24 punkty) [10]. Inne badania dotyczące chorych z cukrzycą typu 2 były zbieżne
z badaniami Juczyńskiego: respondenci ocenili akceptację
choroby na 25 punktów [24]. Podobne obserwacje odnotowali Krajewska-Kułak i wsp., którzy analizowali akceptację choroby u kobiet w ciąży z cukrzycą (25 punktów)
[25].
Rozbieżność między wynikami badań własnych i innych autorów może być uwarunkowana młodym wiekiem
kobiet i krótkim okresem choroby. Według badaczy niski
poziom akceptacji choroby wykazują pacjenci, których
czas trwania choroby był długi, a średni wiek wysoki [12].
Młode osoby zazwyczaj starają się sprostać wyzwaniom,
podejmują wiele nowych zadań, wzmacniając poczucie
własnej skuteczności poprzez aktywność fizyczną i prawidłowe nawyki żywieniowe [13]. Kobiety będące w ciąży, u których rozpoznano cukrzycę, w tej sytuacji muszą
nauczyć się nowego stylu życia w trosce nie tylko o własne zdrowie, ale przede wszystkim dziecka. Uruchamiają
wówczas własne zasoby, które pozwalają realizować wyznaczone zadanie, zaspokajają potrzeby, a skutkiem jest
wysoki poziom akceptacji choroby [26].
W badaniu Basińskiej i wsp. okazało się, że wysoka
aktywność-wigor pacjentów dializowanych była wyznacznikiem akceptacji choroby [14]. W badanej grupie
kobiety uzyskały wysoki stopień akceptacji choroby, ponieważ ciąża i narodziny dziecka dla większości kobiet
są oczekiwanym i pozytywnym doświadczeniem. Takie
postrzeganie ciąży wysokiego ryzyka, pomimo trudności
terapeutycznych związanych z insulinoterapią, może być
związane z wysoką akceptacją choroby. Ponadto należy
dodać, że znaczącym determinantem akceptacji choroby
u pacjentów z cukrzycą typu 2 było zadowolenie z życia
[27]. Z doniesień naukowych wynika, że satysfakcja z życia jest wyższa u osób młodych i wysoko wykształconych.
W badaniu Gebuza i wsp. zadowolenie z życia u kobiet
w III trymestrze ciąży było wysokie, a po narodzinach
dziecka jeszcze wzrosło [28].
Aspektem niewątpliwie wpływającym na postrzeganie akceptacji choroby jest współpraca z personelem me-

dycznym. W Polsce kobiety w ciąży powikłanej cukrzycą
ciążową otoczone są specjalistyczną opieką pielęgniarską
i lekarską, nastawioną na współpracę. Opieka pielęgniarska zawiera elementy edukacji, która skutkuje u kobiet
poczuciem sprawstwa i bezpieczeństwa. Dlatego duże
zaangażowanie, troska ze strony personelu medycznego,
może bezpośrednio przekładać się na wysoką akceptacją
choroby. Ponadto przekonanie kobiet o przemijającym
charakterze choroby może wpływać na stopień akceptacji
choroby.
W badaniu własnym kobiety leczone dietą wskazały
wysoki poziom akceptacji choroby, natomiast leczone dietą
i insuliną oceniły akceptację choroby na poziomie przeciętnym. Uzyskane wyniki są zbieżne z innymi autorami, którzy analizowali chorych leczonych insuliną [24]. Niedzielski
i wsp. wskazali, że złożona metoda leczenia powoduje obniżenie poziomu akceptacji choroby [29]. W badaniu Haor
i wsp. analizowano stopień akceptacji choroby u chorych
z cukrzycą typu 2. Respondenci ocenili poziom akceptacji
choroby na niski (25). Inne doniesienia wskazują, że niski stopień akceptacji choroby był związany ze starszym
wiekiem, płcią żeńską, zamieszkaniem samotnym i na wsi,
stanem wolnym, niskim wykształceniem, długim okresem
trwania choroby i leczeniem insuliną [15].
Wszystkie schorzenia, bez względu na stopień zaawansowania i ryzyko wystąpienia powikłań, są powodem
problemów w funkcjonowaniu chorych związanych z adaptacją do nowych okoliczności. Wiedza dotycząca przyczyn i powikłań choroby pozwala pacjentom na skuteczną
samokontrolę oraz wdrożenie zachowań prozdrowotnych
w celu osiągnięcia dobrego stanu zdrowia dziecka, podniesienia jakości życia i przedłużenia życia [30]. Istotnym elementem w tej sytuacji jest wsparcie edukacyjne
i emocjonalne, przekonanie kobiet o skuteczności leczenia
i przemijającym charakterze choroby [13].
W badaniu własnym ogólny poziom jakości życia zaobserwowano na poziomie przeciętnym w każdej z analizowanych grup. Jednakże średnie wartości jakości życia
u kobiet z cukrzycą ciążową leczonych dietą były istotnie
wyższe, niż leczonych dietą i insuliną. W badaniu Hjelm
i wsp. wyższą, jakość życia odnotowano w grupie kobiet
leczonych dietą. Znamienna różnica dotyczyła jakości życia w zakresie postrzegania własnego zdrowia i jakości
życia w dziedzinie fizycznej [31]. Inni badacze wykazali, że
kobiety w ciąży leczone insuliną wskazały niższy poziom
stresu niż leczone dietą. Można sądzić, że właściwa dieta,
edukacja, samokontrola i pożądane wyrównanie metaboliczne spowodowane leczeniem insuliną, determinowały
spokój i poczucie bezpieczeństwa. Kobiety były świadome
podejmowanych działań, znaczenia wyrównania meta-

bolicznego dla zdrowia własnego i dziecka [8]. Natomiast
w innym badaniu kobiety leczone insuliną wskazywały
większy lęk, niepokój. Respondentki ujawniły wiele pozytywnych aspektów podczas ciąży: możliwość poprawy
zdrowia, zwiększenie wiedzy i dostosowanie się do choroby, ale także sceptycyzm, niepewność, opuszczenie
i większą potrzebę wsparcia [32]. Inni badacze są zdania,
że doświadczanie depresji w ciąży może zakłócić podejmowanie wysiłków mających na celu zmianę stylu życia,
co niewątpliwie obniża jakość życia [33].
Halkoaho i wsp. nie zaobserwowali różnicy w ocenie
jakości życia w okresie poporodowym u kobiet z cukrzycą
ciążową GDM a grupą zdrowych kobiet w ciąży. Niewiele
niższe wartości stwierdzone u kobiet z cukrzycą ciążową
związane były z trudnościami terapeutycznymi cukrzycy
i samokontrolą. Ponadto najniższe wyniki jakości życia były
związane z brakiem snu oraz dyskomfortem uwarunkowanym objawami towarzyszącymi ciąży [9].
Jak powyżej wskazano, ciąża wiele zmienia w życiu
kobiet, dlatego rozpoznanie cukrzycy jest dla wielu kobiet
dużym zaskoczeniem i może nasilać niepokój, zmieniać
postrzeganie ciąży oraz dawać poczucie utraty zdrowia
i kontroli nad nim [32, 34].
W badaniu własnym zdecydowana większość kobiet
(90 %) zgłaszała wiele obaw związanych z rozpoznaniem
cukrzycy, które dotyczyły terapii oraz zdrowia dziecka. Podobne wyniki uzyskał Daniells i wsp. W badaniach oceniano poziom lęku u kobiet z cukrzycą ciążową, grupę kontrolną stanowiły zdrowe kobiety w ciąży. Analiza wykazała,
że kobiety z cukrzycą ciążową w trzecim trymestrze ciąży
prezentowały wyższy poziom lęku niż kobiety zdrowe,
z kolei badanie przeprowadzone w okresie poporodowym
nie wskazało na występowanie różnic w poziomie lęku
w badanych grupach [35].
W badaniu własnym aż 86% kobiet zgłaszała lęk
o zdrowie dziecka połączony z innymi obawami. Wśród
zgłaszanych obaw kobiety wskazywały najczęściej: 33%
lęk o zdrowie dziecka, 25% lęk przed insulinoterapią, lęk
o zdrowie dziecka, 18% kobiet wskazało jednocześnie lęk
o zdrowie dziecka, przed insulinoterapią i koniecznością
zmiany stylu życia.
W innym badaniu stwierdzono, że rozpoznanie cukrzycy ciążowej wyzwalało uczucie strachu u 90% badanych
kobiet. Obawy były związane z wpływem choroby na
rozwój dzieci (66%), z czego 30% obawiało się stwierdzenia u płodu wad wrodzonych. W grupie Włoszek pomimo
obaw o własny stan zdrowia 52% kobiet było optymistycznie nastawionych do ciąży. Większość respondentek
obawiała się powikłań w obecnej ciąży oraz zdiagnozowania choroby w przyszłości. W grupie imigrantek najwiękAkceptacja choroby i jakość życia u kobiet z cukrzycą ciążową
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sze obawy były związane z pogorszeniem ogólnej kondycji
i zdrowiem dziecka. Imigrantki były mniej optymistycznie
nastawione do własnej ciąży niż Włoszki. Znaczna liczba
respondentek miała trudności związane z realizacją zaleceń dietetycznych, kontrolą glikemii i wykonywaniem
ćwiczeń fizycznych. U 31% Włoszek i 40% imigrantek
konieczne było wprowadzenie insulinoterapii, co wiązało
się ze wzrostem lęku o wpływ insuliny na zdrowie nienarodzonego dziecka. U wszystkich respondentek wdrożone
leczenie było obciążeniem dla rodzinnego budżetu [36].
W prezentowanym badaniu u kobiet z cukrzycą ciążową leczoną dietą i insuliną stwierdzono więcej obaw dotyczących lęku o zdrowie dziecka, insulinoterapii i konieczności zmiany stylu życia. Kobiety leczone insuliną poddawane
są częstej kontroli ze względu na edukację, korektę diety
i dawek insuliny, często są hospitalizowane w okresie okołoporodowym w celu oceny dobrostanu płodu [37].
W analizowanym badaniu zaobserwowane obawy związane z rozpoznaną cukrzycą znacząco obniżyły poziom akceptacji choroby i jakość życia. Kobiety, które zgłaszały wiele
obaw, oceniły poziom akceptacji choroby jako przeciętny na
27 punktów, a jakość życia na 31 punktów. Natomiast kobiety nie zgłaszające żadnych obaw oceniały wysoko zmienne:
poziom akceptacji choroby na 34 punkty, a jakość życia 41.
W badaniu stwierdzono, że zmiennymi istotnie obniżającymi jakość życia i akceptację choroby były: zmiana stylu życia,
insulinoterapia i lęk o zdrowie dziecka.
Otrzymane wyniki badań mogą stanowić cenną wskazówkę dla personelu medycznego sprawującego opiekę
nad kobietami w ciąży powikłanej cukrzycą, ponieważ
znając problemy, z jakimi zmagają się kobiety, należałoby
wdrożyć działania skutecznie zwiększające poziom akceptacji choroby i jakości życia.
Rozpoznanie cukrzycy ciążowej powoduje przełom
w życiu kobiet. Oczekuje się od chorych, że w szybkim
tempie przyswoją dużo wiadomości teoretycznych i praktycznych, które mają za zadanie chronić zdrowie kobiet
i dzieci. Wsparcie edukacyjne jest kluczowym aspektem
w terapii cukrzycy, wpływa na proces leczenia, pozwala
poczuć się pewnie z chorobą. W konsekwencji przekłada
się na poziom akceptacji choroby i jakość życia. Położna,
wykonując swój zawód powinna wspierać kobiety w każdej trudnej sytuacji, szczególną uwagę należy zwrócić na
kobiety w ciąży powikłanej cukrzycą, sprawić, by pomimo
choroby, okres ciąży był źródłem radości, a nie obaw.

Wnioski
Kobiety z cukrzycą rozpoznaną w ciąży leczone dietą wyżej oceniają jakość życia i poziom akceptacji choroby niż
kobiety leczone dietą i insuliną. Kobiety obawiają się wpłyPolski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (57) 2018

wu choroby na zdrowie dziecka. Obawy kobiet leczonych
dietą i insuliną dotyczą wielu aspektów w porównaniu
do kobiet leczonych dietą. Kobiety w ciąży z rozpoznaną
cukrzycą należy otoczyć specjalistyczną opieką i udzielać
wsparcia.
Skróty użyte w pracy
GDM - cukrzyca ciążowa
GDM G1 – cukrzyca ciążowa leczona dietą
GDM G2 – cukrzyca ciążowa leczona dieta i insuliną

Oświadczenia
Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów
Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
Źródła finansowania
Autorzy deklarują brak źródeł finansowania.
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STRESZCZENIE
Globalna epidemia otyłości dotyczy zarówno dorosłych, jak i dzieci, obejmując nie tylko kraje rozwinięte, ale również rozwijające się. W większości przypadków jest wynikiem zaburzenia równowagi pomiędzy poborem, a wydatkowaniem energetycznym na bazie interakcji pomiędzy czynnikami genetycznymi i środowiskowymi. Zrozumienie przyczyn rozwoju otyłości wymaga zidentyfikowania procesów sprzyjających nadmiernemu przyrostowi masy ciała
w różnych okresach życia.
W pracy przedstawiono przegląd aktualnego stanu wiedzy w zakresie czynników środowiska wewnątrzmacicznego i rodzinnego, które sprzyjają wystąpieniu otyłości na wczesnym etapie rozwoju.
Słowa kluczowe: otyłość, dzieci, środowisko.
ABSTRACT
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The global epidemic of obesity affects both adults and children, and includes not only the developed countries but also the developing ones. In most cases, it is a result of an imbalance between energy intake and expenditure, based on the interaction between genetic and environmental factors. Understanding causes of obesity involves identifying the processes conducive to excessive weight gain in different periods of life.
The paper presents an overview of the current state of knowledge in the field of intrauterine and family environment factors that promote obesity at an
early stage of development.
Keywords: obesity, children, environment.

Wstęp
Zwiększona częstość występowania otyłości dotyczy zarówno dorosłych, jak i dzieci, obejmując nie tylko kraje rozwinięte, ale również rozwijające się. Podłoże tej globalnej
epidemii jest złożone, a zrozumienie jej przyczyn wymaga
zidentyfikowania procesów fizjologicznych predysponujących określone jednostki do nadmiernego przyrostu masy
ciała w różnych okresach życia [1]. Związane z otyłością
zaburzenie równowagi pomiędzy poborem, a wydatkowaniem energetycznym może mieć bardzo zróżnicowaną
etiologię – zasadniczo stan ten rozwija się na bazie szeregu
czynników genetycznych warunkujących podatność osobniczą na oddziaływanie środowiska obesogennego [2, 3].
O ile wzrost częstości występowania otyłości na poziomie
populacyjnym jest zbyt gwałtowny, by można było go wytłumaczyć zmianą struktury genetycznej populacji, o tyle
faktycznie zaistniałe zmiany w stylu życia i środowisku
człowieka mogą sprzyjać nadmiernemu przyrostowi masy
ciała u osób genetycznie predysponowanych [4, 5]. ZnaPolski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (57) 2018

czenie czynników środowiskowych potwierdzają m.in. wyniki badań prowadzonych nad populacjami migrującymi,
w których po istotnej zmianie środowiska życia, zmienia się
też częstość występowania otyłości – najczęściej dotyczy
to wzrostu jej występowania po ekspozycji na środowisko
obesogenne [6].
Warunki środowiskowe sprzyjające nadmiernemu
przyrostowi masy ciała u dzieci są efektem złożonej kombinacji różnych czynników, które mogą zaistnieć na wielu
etapach rozwoju, począwszy od okresu życia wewnątrzmacicznego [7].

Środowisko rozwoju wewnątrzmacicznego
Coraz więcej dowodów potwierdza istotne znaczenie
procesów zachodzących w okresie prenatalnym dla późniejszego ryzyka wystąpienia otyłości [7]. Środowisko
wewnąrzmaciczne wpływa na rozwój określonych komórek i tkanek zarodka, a następnie płodu, w tym również
na kształtowanie się ośrodków sytości w mózgu i funkcji

dokrewnych ustroju. Na tej drodze może programować
późniejszą skłonność do ograniczonego lub nadmiernego
przyrostu masy ciała zarówno w wieku dziecięcym, jak
i dorosłym [2]. Płód odżywiany jest wyłącznie na drodze
transportu przezłożyskowego i często uważa się go za
biernego „odbiorcę” dostarczanego w ten sposób pokarmu, jednak ośrodki regulujące przyjmowanie pokarmu po
urodzeniu kształtują się i zaczynają być aktywne jeszcze
w okresie prenatalnym [1].

Dostępność substancji odżywczych
Do rozwoju otyłości może predysponować ekspozycja
zarówno na zbyt dużą, jak i zbyt małą ilość substancji odżywczych w okresie prenatalnym i krótko po urodzeniu,
a kształtująca się w tym czasie ośrodkowa regulacja przyjmowania pokarmu wydaje się być wrażliwa nie tylko na ilość, ale
również jakość dostępnych substancji odżywczych [1, 2].
Wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrostu płodu (ang.
intrauterine growth restriction, IUGR) powoduje szereg
nieprawidłowości, w tym zmiany w składzie masy ciała.
„Szczupłość” dzieci urodzonych z IUGR wynika nie tylko
z niedoboru tkanki tłuszczowej, ale też małej masy mięśni
i narządów wewnętrznych.
U dzieci z niską urodzeniową masą ciała często obserwuje się efekt „catch up”, który jest kluczowym procesem,
umożliwiającym tym dzieciom osiągnięcie właściwych parametrów masy ciała. „Catch up” określa się jako przyrosty
(szczególnie w zakresie właśnie masy ciała) przekraczające
wartości odpowiednie dla płci i wieku. Jednak najczęściej
zwiększenie masy u tych dzieci charakteryzuje dominujący
przyrost tkanki tłuszczowej, szczególnie w obrębie jamy
brzusznej, co zwiększa obciążenie metaboliczne organizmu. Właśnie skala przyrostów masy ciała w okresie niemowlęcym, bardziej niż izolowana wartość masy urodzeniowej dzieci z IUGR, wydaje się być związana z rozwojem
otyłości w ich późniejszym życiu. W populacjach zachodnich zwiększony relatywny przyrost masy ciała w okresie
niemowlęcym wykazuje pozytywne korelacje z późniejszą
masą tłuszczową ciała i centralnym typem rozmieszczenia
tkanki tłuszczowej [2,6,8]. Efekt „catch up” stanowi silny
czynnik ryzyka późniejszej otyłości, cukrzycy typu 2 i chorób układu krążenia [6].
Z predyspozycją do zwiększonego przyrostu masy
ciała w okresie postnatalnym związany może być również
stan nadmiernego odżywienia w okresie prenatalnym.
Obecnie w krajach rozwiniętych coraz więcej kobiet zachodzi w ciążę mając wysoki wskaźnik masy ciała (ang.
body mass index, BMI) [1]. Otyłość matki poprzedzająca

ciążę, jak również nadmierny przyrost masy ciała w okresie
ciąży, są niezależnie związane z ryzykiem rozwoju otyłości
u potomstwa [9]. Ryzyko rozwoju i nasilania się otyłości
u dziecka ulega wzmocnieniu, gdy wysokiemu BMI matki towarzyszy wysokie BMI potomka już we wczesnym
dzieciństwie. Niemowlęta z makrosomią urodzone przez
otyłe matki częściej prezentują cechy insulinooporności,
a ryzyko wystąpienia otyłości i zaburzeń metabolicznych
jest szczególnie duże u dzieci z ciąż powikłanych cukrzycą
[1,2,9,10]. Cukrzyca ciążowa z hiperglikemią u matki przekłada się na podwyższone wartości glikemii u płodu, co
z kolei indukuje w rozwijającym się organizmie hiperinsulinemię. Podwyższone stężenia insuliny w trakcie krytycznych okresów rozwoju płodu mogą indukować oporność
na insulinę i leptynę oraz przerost komórek tłuszczowych,
co zwiększa ryzyko otyłości w okresie postnatalnym. Stąd
wpływ cukrzycy ciążowej nie przekłada się wyłącznie na
masę urodzeniową dziecka, ale może być związany ze
skutkami odległymi, ujawniającymi się w jego późniejszym
życiu [11].
Poza ilością substancji odżywczych znaczenie wydaje
się mieć również rodzaj wybieranych przez matkę pokarmów i ich smaki. Akceptacja smaków jest częściowo determinowana jeszcze przed urodzeniem, a dla kilku smaków
preferencje mają charakter uniwersalny, wykształcony
prawdopodobnie na drodze ewolucji: chętnie akceptowany smak słodki i słony zabezpiecza podaż energii i niezbędnych soli mineralnych, natomiast niechęć do smaku
gorzkiego chroni przed zatruciem [7]. Inne preferencje
smakowe mogą podlegać kształtowaniu w okresie prenatalnym i następującym krótko po urodzeniu. Szczególnie
dotyczy to pokarmów bogatych w nasycone kwasy tłuszczowe i cukry proste. Przybywa dowodów na to, że apetyt
na wysokotłuszczowe i wysokowęglowodanowe pokarmy może być programowany właśnie w czasie życia wewnątrzmacicznego [1]. Proces poznawania i wykształcania
akceptacji określonych smaków początkowo zachodzi
za pośrednictwem płynu owodniowego, a później przez
mleko kobiece. W ten sposób smaki odzwierciedlające
dietę matki, programowane są jako dostępne, bezpieczne i odżywcze [7]. Najpierw płód, a później noworodek
i niemowlę „uczy” się smaków. Pokarmy spożywane przez
kobiety w ciąży i matki karmiące piersią, będą tymi pokarmami, które później ich dzieci będą chętnie spożywały,
a bogatotłuszczowa i bogatowęglowodanowa dieta matki
w okresie ciąży stanowi znaczący czynnik ryzyka rozwoju
otyłości u potomstwa, związanej m.in. ze skłonnością do
wybierania „niezdrowego” pokarmu [1, 7].

Znaczenie środowiska wewnątrzmacicznego i rodzinnego dla występowania otyłości u dzieci
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Palenie papierosów
Wyniki wielu badań wskazują na związek palenia papierosów przez kobiety ciężarne z późniejszym występowaniem otyłości u ich dzieci – noworodki typowo mają niższą
masę urodzeniową, jednak często w pierwszym roku życia
obserwuje się efekt „catch up” z przyspieszonym przyrostem masy ciała [7, 9, 12, 13].
Mechanizmy odpowiedzialne za programowanie masy
ciała dzieci z ciąż matek palących papierosy nie zostały
jednoznacznie wyjaśnione. Przypuszcza się, że u podłoża patologii leży m.in. upośledzony przepływ łożyskowy
i gorszy stan odżywienia matki, a istotne działanie wywiera tu nikotyna przekazywana do płodu przez łożysko oraz
tlenek węgla [7]. Nikotyna ma udowodnione działanie
ograniczające apetyt i przyrost masy ciała, a jej odstawienie powoduje hiperfagię i zwiększony przyrost masy ciała.
Tlenek węgla natomiast może wpływać niekorzystnie na
funkcję naczyń łożyskowych i powodować hipoksję u rozwijającego się płodu.
Należy też zauważyć, że kobiety palące w ciąży papierosy wykazują częstsze występowanie również innych
cech predysponujących ich potomstwo do nadmiernego
przyrostu masy ciała (np. niższy status socjoekonomiczny,
rzadziej karmią piersią), co może istotnie nasilać ryzyko
wystąpienie nadwagi i otyłości [13].
Czynniki chemiczne
Poza substancjami zawartymi w dymie papierosowym,
ekspozycja na niektóre substancje chemiczne zaburzające
funkcje endokrynne ustroju w okresie ciąży może również
sprzyjać występowaniu otyłości u potomstwa. Potencjalnie szkodliwe mogą być m.in. substancje wykorzystywane w produkcji tworzyw sztucznych, takie jak bisfenol A
i ftalany. Badania in vitro wykazały na przykład, że bisfenol A indukuje różnicowanie się fibroblastów w adipocyty
[9, 14].

Środowisko rodzinne
Otyli rodzice
Szczególny wpływ na występowanie otyłości u dzieci ma
środowisko rodzinne, a jednym z najsilniejszych czynników
ryzyka jej wystąpienia jest otyłość rodzicielska [4, 7, 12, 15,
16]. Szacuje się obecnie, że jeśli obydwoje rodzice są otyli,
ryzyko to może sięgać 70%, a gdy dotyczy tylko jednego
z nich – około 50% [17]. Takie nasilenie ryzyka jej wystąpienia wiąże się zarówno z obciążeniem genetycznym, jak
również z rodzinnym kształtowaniem obciążającego modelu stylu życia – zestawienie tych elementów może trwale zaprogramować skłonność do nadmiernego przyrostu
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masy ciała nawet w wieku dorosłym. Środowisko rodzinne
odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu zachowań dzieci w zakresie sposobu odżywiania i aktywności fizycznej.
Rodzice nie tylko stanowią wzory do naśladowania, ale
również warunkują dostęp do określonego pożywienia,
oraz są odpowiedzialni za zapewnienie dziecku warunków
do aktywności fizycznej [16]. Otyli rodzice często są mało
aktywni fizycznie, preferując siedzący tryb życia i spędzając
zbyt wiele czasu na oglądaniu telewizji. Wyniki badań wskazują wyraźnie, że siedzący tryb życia nastolatków wiąże się
istotnie z siedzącym trybem życia ich rodziców [15].

Sposób żywienia niemowląt
Rola karmienia piersią w wieku niemowlęcym, jako czynnika ochraniającego przed wystąpieniem otyłości w późniejszym okresie życia, została potwierdzona w wielu
badaniach [2, 6, 7, 12, 15]. Wśród potencjalnych przyczyn
tego zjawiska bierze się pod uwagę unikalne cechy mleka ludzkiego, dostosowane do potrzeb niemowlęcia, oraz
sam mechanizm karmienia piersią, który sprzyja wykształcaniu u dziecka zdolności do regulowania poboru pokarmu
w zależności od potrzeb, co zmniejsza ryzyko przekarmienia [15]. Nadmierną w stosunku do potrzeb podażą
pokarmu zagrożone są zarówno niemowlęta karmione
wyłącznie sztucznie, jak również tylko dokarmiane mlekiem modyfikowanym, przy zachowanym częściowym
karmieniu piersią (szacuje się, że takie dokarmianie wiąże się z większą o 20% podażą kalorii, niż w przypadku
samego karmienia naturalnego), oraz niemowlęta, którym wprowadza się stałe pokarmy przed ukończeniem
4 miesiąca życia [2, 12, 18]. Wczesne przekarmianie koreluje z podwyższonymi stężeniami leptyny, co stanowi
potencjalny wskaźnik otłuszczenia w późniejszym okresie
życia [2]. Potwierdzają to badania prowadzone na modelach biologicznych myszy, które wykazały, że nadmierne
odżywianie w okresie krótko po urodzeniu skutkuje hiperleptynemią, rozwojem trwałej oporności na leptynę w obrębie jądra łukowatego oraz szybkim rozwojem otyłości po
włączeniu diety wysokotłuszczowej [19].
Aspekty behawioralne związane z jedzeniem
Dla ryzyka wystąpienia otyłości znaczenie mają określone
typy zachowań związane ze spożywaniem posiłków. Do
najważniejszych należą: częste dojadanie pomiędzy głównymi posiłkami pokarmów o małej wartości odżywczej,
dużym natomiast ładunku energetycznym (tzw. przekąski), a także nieprawidłowy rytm spożywania posiłków
w ciągu doby, z opuszczaniem śniadania, zmniejszoną ilością posiłków pełnowartościowych i skłonnością do przyj-

mowania pokarmu w godzinach wieczornych [15, 20–23].
Istotnym czynnikiem sprzyjającym otyłości jest również
częste jedzenie poza domem, zwłaszcza w restauracjach
typu „fast food”. Z kolei spożywanie posiłków domowych,
w gronie rodzinnym, zmniejsza ryzyko występowania nadwagi u dzieci [15].

Oglądanie telewizji i gry komputerowe
Oglądanie telewizji należy do najczęstszych sposobów
spędzania wolnego czasu we wszystkich grupach wiekowych, również wśród dzieci i młodzieży [24]. Obserwuje
się wyraźne zwiększenie ryzyka nadmiernego przyrostu
tkanki tłuszczowej, jeśli dziecko spędza przed ekranem
telewizora (lub komputera) ponad 2 godziny dziennie [15].
Szczególnie silnym czynnikiem ryzyka rozwoju otyłości jest
obecność odbiornika telewizyjnego w pokoju dziecięcym
[17]. Oglądanie telewizji sprzyja rozwojowi otyłości z kilku
powodów: z jednej strony zmniejsza sumaryczny wydatek
energetyczny, zastępując aktywność fizyczną i obniżając
poziom podstawowej przemiany materii, z drugiej natomiast strony powoduje zwiększony pobór energii związany z jedzeniem przed telewizorem oraz ekspozycją na
reklamy wysokoenergetycznych produktów spożywczych
[24,25]. Dzieci jedząc w trakcie oglądania telewizji nie kontrolują ilości przyjętego pokarmu, co sprawia, że często
spożywają nadmierne jego ilości. Szacuje się, że na każdą
godzinę spędzoną przed telewizorem dziecko przyjmuje
dodatkowo ok. 170 kcal. [7]. Reklamy jedzenia w telewizji
wywierają wpływ na preferencje pokarmowe dzieci i młodzieży, na to jakie produkty spożywcze wybierają, kupują
i zjadają. Badania wykazują, że dzieci eksponowane na reklamy żywności jedzą więcej, zwłaszcza pożywienia wysokokalorycznego. Szacuje się, że nawet 1 na 3 otyłe dzieci
w USA, mogłoby nie być otyłe, gdyby nie ekspozycja na
reklamy „niezdrowego” jedzenia [7, 26].
Wpływ czasu spędzonego przed grami komputerowymi czy telewizyjnymi na nadmierny przyrost masy ciała jest
nieco mniej zaznaczony, gdyż zwykle zaangażowanie w grę
ogranicza podjadanie, a ekspozycja na reklamy nie ma takiego znaczenia jak w przypadku oglądania telewizji [24].
Czas snu
Jednym z elementów zmian, jakie zaszły w stylu życia
przez ostatnie dziesięciolecia jest czas snu – obecne pokolenie dzieci i młodzieży śpi istotnie krócej, niż pokolenia
poprzednie, a szereg badań wskazuje, że restrykcja snu
w okresie dzieciństwa może mieć długofalowe konsekwencje, zwiększając ryzyko występowania otyłości sięgające nawet wieku dorosłego [27–30]. Badania prowa-

dzone w grupach dzieci w wieku zarówno przedszkolnym,
jak i szkolnym wyraźnie wskazują na związek stosunkowo krótkiego snu z tendencją do nadmiernej masy ciała.
Wśród dzieci w wieku 5–10 lat śpiących 8–10 godzin na
dobę stwierdzano nadwagę 3,5-raza częściej, niż u ich
rówieśników poświęcających na sen 12 godzin. Wykazano również, że krótki czas spoczynku nocnego (poniżej
10,5 godziny) u dzieci w wieku 30 miesięcy okazał się jednym z istotnych czynników ryzyka występowania otyłości
w wieku lat 7 [28].
Krótszy czas snu wiąże się z podwyższonymi stężeniami greliny, aktywnego biologicznie peptydu produkowanego głównie przez żołądek, który stymuluje apetyt,
oraz obniżonymi stężeniami wydzielanej przez adipocyty
leptyny, hormonu hamującego łaknienie. Stąd restrykcja
snu może zaburzać regulację przyjmowania pokarmu na
drodze złożonego działania greliny i leptyny, stymulując
apetyt i skutkując zwiększonym przyrostem masy ciała [27,
28, 30]. Wpływ skróconego snu na występowanie otyłości
może być również związany z zaburzeniami sekrecji hormonu wzrostu [28].
Poza aspektami zaburzeń dokrewnych nie można pominąć samego zmęczenia, występującego jako skutek niedoboru snu, które zmienia wzorzec zachowań, obniżając
aktywność fizyczną i może również być przyczyną wybierania łatwoprzyswajalnych i wysokoenergetycznych pokarmów by zrównoważyć odczuwany niedostatek energii.
Wreszcie podnosi się niekiedy bardzo proste wyjaśnienie –
dłuższy sen oznacza mniej czasu spędzonego na jedzeniu
i mniej okoliczności sprzyjających jedzeniu [27].

Czynniki socjoekonomiczne
Na status socjoekonomiczny wpływają różnorodne czynniki warunkujące pozycję jednostki w obrębie struktury
społecznej. Parametrami najczęściej wykorzystywanymi do oceny statusu socjoekonomicznego dzieci są: wykształcenie, dochód, zatrudnienie, a niekiedy również
zawód rodziców. W krajach rozwiniętych obserwuje się
większą częstość występowania otyłości u dzieci z rodzin
ubogich, o niskim poziomie wykształcenia, a także silną
relację pomiędzy niskim statusem socjoekonomicznym
w dzieciństwie, a późniejszym występowaniem nadwagi
i otyłości, ocenianym już w grupach osób dorosłych. Co
więcej, uzyskanie wyższego statusu w wieku dorosłym
może nie zrównoważyć w pełni niekorzystnych warunków
z okresu dzieciństwa [31]. Istotne znaczenie może tu mieć
dobór jakościowy i ilościowy pożywienia. Wydaje się, że
ograniczenia finansowe w zestawieniu z niskim poziomem
edukacji powodują wybieranie pokarmów o wysokiej war-

Znaczenie środowiska wewnątrzmacicznego i rodzinnego dla występowania otyłości u dzieci

419

tości energetycznej i podwyższonej zawartości tłuszczu,
które szybciej i bardziej skutecznie zaspokoją głód niż na
przykład owoce czy warzywa. Lepsze wykształcenia, poprzez szerszą wiedzę, ułatwia podejmowanie właściwych
decyzji dotyczących diety i aktywności fizycznej, jednak
ograniczenia finansowe mogą istotnie zmniejszać możliwości ich realizacji. W środowiskach ubogich obserwuje
się również mniejszą aktywność fizyczną [10, 32].

Aktywność zawodowa rodziców
Wykazano większą częstość występowania nadwagi i otyłości u dzieci matek pracujących, zwłaszcza przy dłuższym
tygodniowym czasie pracy. Wydaje się to wynikać z braku dostatecznej kontroli nad dietą i aktywnością fizyczną
dzieci. Pracująca matka w większości przypadków oznacza aktywność zawodową obydwojga rodziców, co z kolei
wiąże się z tym, że dzieci zmuszone są pozostawać same
w domu. Czas ten często spędzają przed telewizorem lub
komputerem, zaspokajając głód łatwo dostępnymi pokarmami przeważnie o małej wartości odżywczej, wysokiej
natomiast kaloryczności [33].

Podsumowanie
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Analiza wpływu środowiska na występowanie otyłości
ujawnia udział wielu różnych czynników. Odizolowany
wpływ pojedynczego z nich może nie prezentować wystarczającej siły, by wywołać zwiększony przyrost masy
ciała. Trudno byłoby nawet określić siłę takiego pojedynczego czynnika, gdyż zazwyczaj występują one wspólnie.
Dzieci i młodzież narażone są na zestawione działanie całego szeregu niekorzystnych czynników środowiskowych,
które oddziałując wspólnie powodują coraz częstsze występowanie otyłości.
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STRESZCZENIE
Wstęp. Karmienie piersią to znaczący etap w życiu każdego dziecka.
Cel badań. Celem badań była ocena częstości występowania problemów laktacyjnych u kobiet w pierwszym roku po narodzinach dziecka ze szczególnym
uwzględnieniem wsparcia bliskich, a także personelu medycznego.
Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone w okresie luty – kwiecień 2016 roku w Przedszkolu nr 18 w Bydgoszczy, Przedszkolu Niepublicznym
Bim-Bam-Bino w Toruniu oraz Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy w Poradni Neurologii Dziecięcej. Badania przeprowadzono
anonimowo za pośrednictwem 120 matek, wykorzystując do tego celu kwestionariusz własnej konstrukcji.
Wyniki. Średnia długość karmienia piersią w badanej próbie wynosiła pół roku i dłużej (51,67%). Przebieg karmienia piersią warunkuje wiele czynników
demograficznych, psychospołecznych oraz położniczych. Matki, które otrzymały wsparcie od bliskich oraz personelu medycznego, miały mniej problemów
z ssaniem piersi przez dziecko, uchwyceniem brodawki sutkowej, ulewaniem dziecka czy niepokojem w czasie karmienia, co warunkowało długi okres karmienie piersią. Dzieci matek, które utrzymywały kontakt „skóra do skóry” bezpośrednio po porodzie, charakteryzowały się dłuższym okresem laktacji.
Wnioski. Ważne jest, aby propagować karmienie piersią oraz podnosić poziom wiedzy personelu medycznego, który udziela informacji teoretycznej i praktycznej oraz wspiera kobiety w utrzymaniu optymalnego okresu karmienia naturalnego.
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Słowa kluczowe: wsparcie społeczne, karmienie piersią, problemy laktacyjne, kontakt „skóra do skóry”.
ABSTRACT
Objective. Breast-feeding is a meaningful stage in every child’s life.
Aim of study. The aim of the study was to estimate the prevalence ratio of appearing lactation problems of women in the first year after birth with particular reference of family and friends support, as well as the medical staff.
Material and methods. Examinations were conducted in the period February – April 2016 at nursery school No. 18 in Bydgoszcz, Non-public nursery
school Bim-Bam-Bino in Toruń and University hospital No. 2 Dr. Jan Biziela in Bydgoszcz at Children's Neurological Ward. Research was conducted research anonymously via 120 mothers, using the questionnaire prepared by the author.
Results. The course of the breast-feeding depends on demographic, psychosocial and obstetric factors. In the examined group of mothers contended with
many adversities during lactation. The average length of the breast-feeding was half a year and longer (51.67%). Thanks to family and friends support and
the medical staff actions mothers didn't have a problem with putting the child to the breast. The child caught the breast and sucked her it effectively. Children of mothers which kept contact "skin to the skin" directly after the childbirth, were characterized by a long stretch of the lactation.
Conclusions. It is important to propagate the breast-feeding and raise the level of the theoretical and practical knowledge of the medical staff which is
supplying information as well as supporting women in keeping the optimum period of the natural breast feeding.
Keywords: social support, breast-feeding, lactation problems, contact “skin to the skin”.

Wstęp
Pierwsze dwie godziny po narodzinach dziecka są najbardziej optymalne dla rozpoczęcia karmienia piersią. W tym
czasie obserwuje się wysoki poziom katecholamin i innych
hormonów stresu warunkujących przetrwanie noworodka [1]. Jest to okres wzmożonej aktywności i wrażliwości
na bodźce dotykowe, cieplne i węchowe pochodzące od
matki. Wykazano, że wysoki poziom krążących katecholamin wpływa na receptory węchu u noworodka, które są
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wrażliwe i ułatwiają znalezienie brodawki sutkowej i rozpoczęcie karmienia [2]. Noworodki, którym zapewniono nieprzerwalny kontakt „skóra do skóry”, skutecznie znalazły
sutek matki i rozpoczynały karmienie piersią. Zainicjowane
karmienie piersią i podtrzymywane przez pierwsze dni po
porodzie było kontynuowane przez kolejne miesiące [3, 4].
U noworodków, które miały nieprzerwany kontakt „skóra
do skóry” przez 50 minut zaobserwowano ośmiokrotnie
większe szanse na karmienie naturalne. Podobne spo-

strzeżenia odnotował Bramson: im dłużej trwał kontakt
skóra do skóry”, tym większe powodzenie w karmieniu
naturalnym [5, 6]. Kontakt matki i dziecka oprócz inicjacji karmienia naturalnego ma zadanie poprawić wczesną
adaptację do życia pozamacicznego noworodka. Według
Widstroma, niektóre dzieci potrzebują więcej czasu na dopełznięcie do sutka, nawet 45 minut. Badacz zaleca, aby
proces ten był niezakłócony ani wymuszony [7]. Konsekwencją nieprawidłowego lub zakłóconego kontaktu matka dziecko często są problemy z laktacją. Ból i uszkodzenie
brodawek sutkowych jest jedną z najczęstszych przyczyn
zaprzestania karmienia naturalnego [8]. Badania wskazują, że przyczyną są nieprawidłowa technika przystawiania
dziecka do piersi i zbyt płytkie chwytanie brodawki sutkowej [8, 9]. Problemy laktacyjne dotyczą także zachowania
noworodków, które często są niespokojne podczas ssania,
mają problemy z uchwyceniem brodawki sutkowej, matki
nie znają techniki karmienia dziecka [9]. Problemy związane z karmieniem piersią często powodują obawy, depresję,
utrudniają funkcjonowanie i więź między matką a dzieckiem [10, 11, 12, 13, 14]. Adekwatna opieka medyczna oraz
udzielanie wsparcia społecznego przez personel i rodzinę
w tym okresie chroni kobiety przed wystąpieniem problemów, pomaga adoptować się w roli matki [15].

Cel badań
Celem badania była ocena problemów podczas karmienia
naturalnego oraz znaczenie wsparcia społecznego w okresie poporodowym.

Materiał i metody
Badanie przeprowadzone w okresie od lutego do kwietnia
2016 w Poradni Neurologii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, w Przedszkolu Bim-Bam-Bino w Toruniu i Przedszkolu nr 18 w Bydgoszczy. Kwestionariusze ankiety zostały rozdane w liczbie
210, z czego uzyskano 120 prawidłowo wypełnionych,
co stanowiło 57,14% zwrotów. Badanie uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy (nr KB 29/2016). Analizy przeprowadzono
za pomocą pakietu statystycznego PQStat ver. 1.6. Związki
miedzy skalami analizowano testem zależności chi-kwadrat (chi^2) i testem Fishera. Za istotne przyjęto p<0,05.

Wyniki badań
W badaniach uczestniczyło 120 kobiet, średni wiek wynosił 31,84 lata (SD 6,24, min 18, max 43). Pod względem

wykształcenia, przeważały kobiety z wykształceniem
wyższym 67 (55,83%), następnie średnim 27 (22,50%),
zawodowym 20 (16,67%). Najmniej liczną grupę stanowiły kobiety z wykształceniem podstawowym 6 (5,0%).
Średni tydzień, w którym zakończyła się ciąża w badanej
grupie, wyniósł 39,15 tygodni, SD 1,96, min 31, maksimum
42. W pierwszej ciąży było 52 (43,33%), drugiej 45 kobiet
(37,5%), trzeciej 17 (14,17%), czwartej 4 (3,33), w piątej 2
(1,67). W grupie kobiet było 62 (51,57%) pierworódek,
pozostałe przebyły: dwa porody 45 (37,5%), trzy porody
10 (8,33%), cztery porody 3 (2,5%). W badanej grupie tylko 8 (6,6%) kobiet nie karmiło piersią. Wyłącznie piersią
karmiło 55 (45%) kobiet, naprzemiennie piersią i butelką
z mlekiem odciąganym karmiło 20 (16,6%), naprzemiennie piersią i mlekiem modyfikowanym 21 (17,5%) kobiet,
natomiast mlekiem modyfikowanym karmiło 16 (13,3%).
W badanej grupie kobiet średni czas przystawienia dziecka do piersi po porodzie wynosił 2,93 godziny, minimum
natychmiast, maksimum 72 godziny, SD 7,18. Chęć ssania
piersi wykazywało 91 (75,8%) noworodków, natomiast
brak chęci ssania stwierdzono u 29 (24,1%). Problem
z uchwyceniem brodawki sutkowej przez noworodki wykazywało 58 (48,3%) kobiet, natomiast nie miało problemu 62 (51,6%). Obawy o niedobór pokarmu wskazało
70 (58,3%) kobiet, brak obaw stwierdzono u 50(41,6%).
Niepokój, drażliwość dziecka podczas karmienia naturalnego zgłosiło 43 (35,8%) respondentek, nie stwierdzono
takiego problemu u 77(64,1%). Dyskomfort z powodu bólu
brodawek występował u 83 (69,1%) kobiet, nie zgłaszało
takiego problemu 37 (30,8%) matek. Powikłania związane z karmieniem występowały u 69 (57%) badanych,
u 51 (42%) nie występowały. Najdłuższy okres karmienia
piersią wynosił poł roku i dłużej 77 (64,17%). Kilka dni karmiło piersią 15 (12,5%) kobiet, przez miesiąc 8 (6,67%),
przez trzy miesiące 20 (16,67%).
Poniżej w tabeli 1 przedstawiono analizę częstości
występowania problemów w karmieniu naturalnym ze
względu na wykształcenie. Nie stwierdzono związku
problemów laktacyjnych z wykształceniem respondentek.
W tabeli 2 przedstawiono częstość występowania problemów w karmieniu naturalnym ze względu na
wsparcie udzielane przez personel medyczny. Okazało
się, że wsparcie personelu różnicuje występowanie problemów laktacyjnych, takich jak: ssanie piersi, chwytanie
brodawki sutkowej, niespokojne zachowanie dziecka, ból
brodawek sutkowych, powikłania związanie z karmieniem piersią.
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Tabela 1. Wykształcenie a problemy laktacyjne
Wykształcenie Wykształcenie
niższe
wyższe
N
%
N
%

Problemy
laktacyjne
Czy
dziecko
chętnie
ssało pierś
Problem
z uchwyceniem
brodawki
Dziecko
było
niespokojne,
drażliwe
Dziecko
często
ulewało
Nawał
pokarmu
Ból
brodawek
sutkowych
Powikłania
związane
z karmieniem
piersią
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Chi^2
(df=1)

Nie

16

30,19

13

19,40

Tak

37

69,81

54

Nie

27

50,94

35

Tak

26

49,06

32

52,24 Chi^2=0,02
p=0,8879
47,76

Nie

33

62,26

44

65,67

Tak

20

37,74

23

Nie

37

69,81

47

Tak

16

30,19

20

Nie

10

18,87

18

Tak

43

81,13

49

26,87 Chi^2=1,06
73,13 p=0,3036

Nie

15

28,30

22

32,84

Tak

38

71,70

45

67,16

Nie

18

33,96

33

49,25

Tak

35

66,04

34

50,75

Chi^2=1,88
80,60 p=0,1705

Chi^2=0,15
34,33 p=0,6991
70,15 Chi^2=0,00
29,85 p=0,9680

Chi^2=0,28
p=0,5933
Chi^2=2,83
p=0,0924

Tabela 2. Wsparcie personelu medycznego a problemy laktacyjne
Brak
wsparcia
personelu

Wsparcie
personelu

N

%

N

%

Nie

5

10,64

24

32,88

Tak

42

89,36

49

67,12

Nie

36

76,60

26

35,62

Tak

11

23,40

47

Chi^2=19,23
64,38 p<0,0001

Nie

40

85,11

37

50,68

Tak

7

14,89

36

49,31

Nie

36

76,60

48

65,75

Tak

11

23,40

25

34,25

Nie

7

14,89

21

Tak

40

85,11

52

28,77 Chi^2=3,08
71,23 p=0,0794

Nie

23

48,94

14

19,18

Tak

24

51,06

59

80,82

Nie

26

55,32

25

34,25

Tak

21

44,68

48

65,75

Problemy
laktacyjne
Czy
dziecko
chętnie
ssało
pierś
Problem
z
uchwyceniem
brodawki
Dziecko
było
niespokojne,
drażliwe
Dziecko
często
ulewało
Nawał
pokarmu
Ból
brodawek
sutkowych
Powikłania
związane
z karmieniem
piersią
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Chi^2
(df=1)

Chi^2=7,72
p=0,0055

Chi^2=14,73
p=0,0001
Chi^2=1,60
p=0,2058

Chi^2=11,87
p=0,0006
Chi^2=5,19
p=0,0226

Poniżej przedstawiono analizę częstości występowania
problemów w karmieniu naturalnym ze względu na wsparcie udzielane przez bliskie osoby. Okazało się, że wsparcie
bliskich osób różnicuje występowanie problemów laktacyjnych, takich jak: ssanie piersi, ulewanie treści pokarmowej,
powikłania związanie z karmieniem piersią.
Tabela 3. Wsparcie bliskich a problemy laktacyjne
Brak
wsparcia
bliskich

Problemy
laktacyjne
Czy
dziecko
chętnie
ssało
pierś

Wsparcie
bliskich

N

%

N

%

Nie

15

39,47

14

17,07

Tak

23

60,53

68

82,93

16

42,10

46

56,10

22

57,89

36

43,90

21

55,26

56

68,29

17

44,74

26

31,71

20

52,63

64

Problem
Nie
z
uchwyceniem
Tak
brodawki
Dziecko
Nie
było
niespokojne,
Tak
drażliwe
Dziecko
Nie
często
Tak
ulewało

Chi^2
(df=1)

Chi^2=7,11
p=0,0077

Chi^2=2,04
p=0,1536

Chi^2=1,92
p=0,1662

18

47,37

18

78,05 Chi^2=7,99
21,95 p=0,0047

Nawał
pokarmu

Nie
Tak

7
31

18,42
81,58

21
61

25,61 Chi^2=0,75
74,39 p=0,3864

Ból
brodawek
sutkowych
Powikłania
związane
z karmieniem
piersią

Nie

11

28,95

26

Tak

27

71,05

56

31,71 Chi^2=0,09
68,29 p=0,7607

Nie

11

28,95

40

48,78

Tak

27

71,05

42

Chi^2=4,18
51,22 p=0,0409

W pracy analizowano częstość występowania problemów w karmieniu naturalnym ze względu na rodność.
Okazało się, że rodność różnicuje występowanie problemów laktacyjnych, takich jak: ssanie piersi i drażliwe, niespokojne zachowanie dziecka.
W badaniu analizowano częstość występowania problemów w karmieniu naturalnym ze względu na metodę
porodu. Stwierdzono, że metoda porodu nie jest związana
z występowaniem problemów laktacyjnych.
Poniżej przedstawiono analizę związku kontaktu „skóra do skóry” z długością okresu karmienia piersią. Stwierdzono istotny (dokładny test Fishera p=0,0010) związek
między czasem trwania kontaktu „skóra do skóry” a długością okresu karmienia piersią. Noworodki, które były
najdłużej kangurowane, karmiono piersią przez najdłuższy
okres czasu.

Tabela 6. Kontakt „skóra do skóry” (STS) a długość karmienia piersią

Tabela 4. Rodność a problemy laktacyjne
Pierworódka Wieloródka

Zmienna
Czy
dziecko
chętnie
ssało
pierś
Problem
z
uchwyceniem
brodawki
Dziecko
było
niespokojne,
drażliwe
Dziecko
często
ulewało
Nawał
pokarmu
Ból
brodawek
sutkowych
Powikłania
związane
z karmieniem
piersią

N

%

N

%

Nie

24 38,71

5

8,621

Tak

38 61,29 53

91,37

Nie

28

45,16 34

58,62

Tak

34 54,84 24

41,38

Nie

31

50

46

79,31

Tak

31

50

12

20,69

Nie

42

67,74 42

72,41

Tak

20 32,26 16

27,59

Nie

19 30,64

9

15,52

Tak

43 69,35 49

84,48

Nie

21

33,87 16

27,59

Tak

41

66,13 42

72,41

Nie

23

37,10 28

48,28

Tak

39 62,90 30

51,72

(df=1)
Chi^2=14,80
p=0,0001

Chi^2=2,17
p=0,1404
Chi^2=11,20
p=0,0008
Chi^2=0,31
p=0,5768
Chi^2=3,83
p=0,0502
Chi^2=0,55
p=0,4563
Chi^2=1,53
p=0,2157

Czy
dziecko
chętnie
ssało
pierś
Problem
z uchwyceniem
brodawki
Dziecko
było
niespokojne,
drażliwe
Dziecko
często
ulewało
Nawał
pokarmu
Ból
brodawek
sutkowych
Powikłania
związane
z karmieniem
piersią

Nie

Cięcie
cesarskie
N
%

Siłami
natury
N
%

17

12

31,48

Chi^2
(df=1)

18,18

Tak

37

68,52

54

81,82

Nie

27

50

35

53,03

Tak

27

50

31

46,97

Nie

32

59,26

45

68,18

Tak

22

40,74

21

31,82

Nie

37

68,52

47

71,21

Tak

17

31,48

19

28,79

Nie

12

22,22

16

24,24

Tak

42

77,78

50

75,76

Nie

18

33,33

19

28,79

Tak

36

66,67

47

71,21

Nie

22

40,74

29

43,94

Tak

32

59,26

37

56,06

%
20
7,5

7

17,5

6

27,3

2

4,3

5

41,7

3

7,5

2

9,1

8

17,4

2

16,7

19

47,5

8

36,4

32

69,6

3

25

STS
kilka
minut

Długość
karmienia
Kilka dni
Miesiąc
Trzy
miesiące
Pół roku
Pół roku
i dłużej

Kolejnym analizowanym aspektem było pogorszenie
samopoczucia kobiet i częstość występowania problemów w karmieniu naturalnym. Pogorszenie samopoczucia
badanych kobiet było związane z trudnościami z chwytaniem brodawki sutkowej przez noworodki, niepokojem, drażliwością dzieci podczas ssania oraz ulewaniami,
bólem brodawek sutkowych i powikłaniami związanymi
z karmieniem piersią.
Tabela 7. Problemy laktacyjne a pogorszenie samopoczucia kobiet

Chi^2=2,87
p=0,0904

Chi^2=0,11
p=0,7410
Chi^2=1,03
p=0,3105
Chi^2=0,10
p=0,7487
Chi^2=0,07
p=0,7946

Pogorszenie
samopoczucia

Pogorszenie
samopoczucia

Nie
Tak

Nie
Tak

Nie
Tak

Chi^2
(df=1)

8 27,59 40 43,96 Chi^2=2,45
p=0,1171
21 72,41 51 56,04
Problem z uchwyceniem
brodawki
31
50
17 29,31 Chi^2=5,34
31
50
41 70,69 p=0,0208
Dziecko było niespokojne,
drażliwe
38 49,35 10 23,26 Chi^2=7,83
39 50,66 33 76,74 p=0,0051
Dziecko często ulewało

Pogorszenie
samopoczucia

Nie

39 46,43

9

25

Tak

45 53,57

27

75

Chi^2=4,82
p=0,0281

Nawał pokarmu
Pogorszenie
samopoczucia

Nie

9

32,14

39

Tak

19

67,86 53

42,39 Chi^2=0,94
57,61 p=0,3324

Ból brodawek sutkowych
Pogorszenie
samopoczucia

Chi^2=0,29
p=0,5917
Chi^2=0,12
p=0,7244

Czy dziecko chętnie ssało
pierś
Nie
Tak
N
%
N
%

Zmienna
Pogorszenie
samopoczucia

Tabela 5. Metoda porodu a problemy laktacyjne
Problemy
laktacyjne

N
8
3

STS
STS
STS
nieprzerwanie dopiero
1 godzinę
przez
2–3 godziny
2 godziny
po porodzie
N %
N
%
N
%
5 22,7
2
4,3
0
0
1 4,5
2
4,3
2
16,7

Chi^2

Nie

22 59,46 26

31,33

Tak

15 40,54 57

68,67

Chi^2=8,44
p=0,0037

Powikłania związane z
karmieniem piersią
Pogorszenie
samopoczucia

Nie

34 66,67

Tak

17

14

20,29 Chi^2=26,28
p<0,0001
33,33 55 79,71%

Wsparcie społeczne podczas karmienia piersią

425

Dyskusja
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Karmienie piersią jest naturalną konsekwencją ciąży i porodu. Ten fizjologiczny proces powoduje poważne trudności, skłaniając matki do rezygnacji z karmienia naturalnego.
Dzięki wdrożeniu od kilku lat Standardów Opieki Okołoporodowej karmienie piersią rozpoczyna się zaraz po porodzie. Czasami wskazana jest niewielka pomoc położnej
w przystawieniu noworodka do piersi, chociaż badacze
nie zalecają interwencji [8]. Inicjacji karmienia naturalnego
sprzyja wczesny kontakt „skóra do skóry”, który w powyższym badaniu warunkował długość karmienia naturalnego. Wyniki tego badania są zgodne z innymi badaczami [3,
4, 5, 6].
Ocena przebiegu karmienia piersią jest podstawowym
elementem opieki nad matką i dzieckiem. Przyczyny problemów laktacyjnych są różne, często wynikają ze złej
techniki karmienia [16]. Wśród najczęściej występujących
problemów w badanej próbie było nieumiejętne chwytanie brodawki sutkowej przez noworodka (48%). Według
specjalistów w takiej sytuacji wystarczającą interwencją
będzie korekta techniki karmienia [16]. W badaniu Bączyk,
oceniano mechanizm ssania piersi, okazało się, że większość noworodków (61%) nie potrafiło prawidłowo ssać:
miało przymknięte usta, cofnięty język, wciągniętą wargę
dolną do jamy ustnej, język dziecka był cofnięty, policzki
ulegały wciągnięciu podczas ssania, słyszalne było cmokanie, ssanie było bolesne dla matki [17]. W naszym badaniu
trudności z uchwyceniem brodawki sutkowej przez noworodka były związane z brakiem wsparcia udzielanego
przez położną oraz pogorszeniem samopoczucia matek.
Jak wskazuje Żukowska-Rubik, kluczowa jest pomoc matce w prawidłowym przystawieniu dziecka do piersi, aby
uniknąć kolejnych problemów [16]. Przedstawione obserwacje są prawdopodobnie związane z brakiem umiejętności matek w radzeniu sobie z opieką nad dzieckiem, szczególnie u kobiet rodzących po raz pierwszy. Doświadczenie
wieloródek w opiece nad dziećmi i karmieniu naturalnym
determinuje skuteczniejsze karmienie piersią [18]. W badaniu u pierworódek częściej stwierdzono nieprawidłowości w zachowaniu dziecka podczas ssania (drażliwość
i niespokojne zachowanie) oraz brak chęci ssania piersi. Te
problemy w konsekwencji mały swoje odzwierciedlenie
w pogorszeniu samopoczucia matek, które nie radziły
sobie odpowiednio z dzieckiem w pierwszych dniach po
narodzinach. Niezbędne w takiej sytuacji jest wsparcie
emocjonalne i praktyczne personelu medycznego, wskazanie matce odpowiedniego ułożenia dziecka podczas
ssania, pomoc dziecku w uchwyceniu brodawki sutkowej,
ciągła obserwacja i korekta techniki karmienia oraz moty-
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wowanie do karmienia naturalnego. W wyniku takiej troski
i praktycznej pomocy każda matka powinna karmić naturalnie własne dziecko zgodnie z zalecaniami.
Zaskakujące w badaniu jest brak różnicy w częstości
występowania problemów laktacyjnych ze względu na
metodę porodu. Kobiety po cięciu cesarskim nie zawsze
mają możliwość kangurowania dziecka, później mają kontakt z noworodkiem i podejmują karmienie piersią. Według doniesień naukowych trudności częściej występowały u kobiet po cięciu cesarskim [19].
Ból i uszkodzenie brodawek sutkowych są często
związane z wpływem hormonów oraz uszkodzeniem
mechanicznym brodawki z powodu nieprawidłowej techniki ssania dziecka [20]. W naszym badaniu dyskomfort
spowodowany bólem brodawek sutkowych występował
u 83 (69,1%) kobiet. Według badaczy jest to znaczący
powód cierpienia wielu kobiet. Doniesienia wskazują, że
ból brodawek sutkowych dotyczył 36% [9] do 79% kobiet [21]. Nasze doniesienia wskazują, że ból brodawek
sutkowych był związany z brakiem wsparcia udzielanego
przez położne oraz pogorszeniem samopoczucia kobiet.
Problem jest znaczący dla kontynuowania karmienia naturalnego. Okazuje się, że nie ma wystarczających dowodów
naukowych na skuteczność metod leczenia bólu brodawek
sutkowych.

Przegląd literatury
Dennis wskazał na jedno ważne stwierdzenie, że niezależnie od zastosowanego leczenia u większości kobiet ból
brodawek sutkowych zmniejszył się do łagodnych poziomów po około siedmiu do dziesięciu dniach po porodzie.
Ważne w tej sytuacji jest wdrożenie odpowiedniej strategii
postępowania, poinformowanie kobiet o przemijającym
charakterze bólu, w celu kontynuowania karmienia piersią
[8]. Niezbędne są także działania chroniące przed uszkodzeniem: nauka odpowiedniego chwytania przez dziecko
brodawki sutkowej, stymulowanie ssania i korekta właściwej pozycji dziecka [9]. Ból brodawek sutkowych jest jednym z najczęstszych powodów, które zmuszają kobiety do
przerywania karmienia naturalnego [22]. Doniesienia naukowe wskazują, że odczuwanie bólu może powodować
psychiczny niepokój, zakłócać ogólne funkcjonowanie,
obniżać nastrój, sen i więź między matką a dzieckiem [10,
11, 12]. Pogorszenie samopoczucia kobiet w naszym badaniu było efektem występujących problemów laktacyjnych.
Według innych badaczy problemy w karmieniu naturalnym, szczególne ból, mogą prowadzić do wystąpienia
depresji poporodowej [13, 14] oraz powodować wczesną
suplementację mlekiem modyfikowanym już podczas po-

bytu w szpitalu [23]. Liczne przyczyny występowania bólu
podczas karmienia świadczą o potrzebie właściwej diagnozy
przyczyn bólu, oceny skuteczności mechanizmu karmienia
naturalnego, obserwacji i modyfikacji działań pielęgniarskich.
Kolejnym analizowanym czynnikiem, który odgrywa
znaczącą rolę w karmieniu naturalnym, satysfakcji z macierzyństwa i profilaktyce depresji poporodowej jest kontakt
matki z dzieckiem [24]. Za optymalny uznało kontakt, który powinien być zainicjowany bezpośrednio po porodzie
i trwać nieprzerwalnie przynajmniej przez jedną godzinę,
do pierwszego udanego karmienia [5, 6]. W toku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że długi kontakt „skóra
do skóry” warunkował długie karmienie piersią. Podobne spostrzeżenia zaobserwowali inni badacze [4, 25, 26].
W naszej próbie 64% kobiet karmiło naturalnie powyżej
pól roku. Wynik nie jest zadawalający i może być związany
z tym, że tylko 69 % noworodków było kangurowanych
przez dwie godziny.
Według doniesień naukowych wsparcie społeczne uzyskane od bliskich osób odgrywało znaczącą rolę
w kontynuowaniu karmienia naturalnego [15]. W naszym
badaniu wsparcie społeczne od bliskich osób różnicowało problemy w karmieniu piersią (powikłania związane
z karmieniem, ulewanie noworodka). Pojawiające się trudności mogą być związane z niewystarczającym poziomem
wiedzy dotyczącej karmienia piersią, stąd nieumiejętność
udzielania wsparcia przez osoby bliskie. Brak wsparcia społecznego od personelu medycznego był związany z problemami w karmieniu naturalnym. Działania praktyczne
i edukacyjne podejmowane przez personel medyczny
w sytuacji narodzin dziecka wydają się kluczowe w zapoczątkowaniu i kontynuowaniu karmienia naturalnego,
mogą zapobiec wystąpieniu wielu problemów.

Wnioski
Przeprowadzone badanie wskazuje na potrzebę podjęcia działań promujących karmienie naturalne obejmujące
pracowników medycznych i wszystkie osoby w okresie
prokreacji. Zaobserwowane liczne problemy w przebiegu
karmienia naturalnego prowadzące do zaprzestania karmienia pokarmem kobiecym przed zalecanym okresem.
Działania powinny być skierowane do wszystkich kobiet,
a także ukierunkowane na matki, które są narażone na wysokie ryzyko wczesnego zaprzestania karmienia. Szczególną opieką należy otoczyć kobiety w pierwszych godzinach
i tygodniu po narodzinach dziecka, co pozwoli zapobiec
uszkodzeniu brodawek sutkowych, bólu i w konsekwencji
zaprzestaniu karmienia. Konieczna jest zmiana i wdrożenie
procedur szpitalnych w celu zwiększenia odsetka karmiących naturalnie.
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STRESZCZENIE
Wstęp. Artrogrypoza należy do zespołu objawów, których istotą są wielostawowe przykurcze. Ustalenie etiopatogenezy choroby często musi być poprzedzone wnikliwym wywiadem przeprowadzonym wśród rodziców, a szczególnie matki dziecka. Do głównych przyczyn powstania artrogrypoz zalicza się akinezję płodu spowodowaną czynnikami środowiskowymi lub matczynymi.
Opis przypadku. Opisano przypadek kliniczny chłopca z podejrzeniem artrogrypozy. U dziecka po urodzeniu stwierdzono wielostawowe przykurcze. Chłopiec był poddawany dalszej pogłębionej diagnostyce, jednak stale rehabilitowany. W proces poprawy funkcji motorycznych dziecka kolejno włączano szereg terapii wspomagających, które przynosiły pożądane efekty.
Wnioski. Jednoznaczna diagnoza w przypadku opisywanego przypadku klinicznego była trudna do ustalenia. W toku diagnostyki różnicowej u dziecka wykluczano kolejne podejrzenia innych schorzeń. U dziecka obserwowano znaczną efektywność prowadzonego postępowania rehabilitacyjnego.
Słowa kluczowe: artrogrypoza, przykurcz, staw, rehabilitacja.
ABSTRACT
Introduction. Artrogryposis belongs to the syndrome, of which multiarticular contractures are a being. Determining etiopathogenesis of the disease often
has to be preceded by a thorough interview with the parents, especially the mother of the child. The main causes of arthrogryposis include fetal akinesia
due to environmental or maternal factors.
A case report. A clinical case of a boy with suspected arthrography has been reported. In the child after birth was found to be polyps. The boy was subjected to further in-depth diagnosis, but he was constantly rehabilitated. In the process of improving the child's motor function, a number of supportive
therapies were added successively, which brought the desired effects.
Conclusions. The clear diagnosis in the case of the clinical case described was difficult to establish. In the course of differential diagnosis, other suspicions
of other conditions were excluded. In the child's life the effectiveness of rehabilitation proceedings was observed.
Keywords: arthrogryposis, contracture, pond, rehabilitation.

Wstęp
Wady układu mięśniowo-stawowego stanowią istotny
problem kliniczny, szczególnie w grupie dzieci, u których
widoczne są zniekształcenia stawów tuż po urodzeniu.
Literatura podaje około 300 zidentyfikowanych jednostek
chorobowych, które sprzężone są z wrodzonymi przykurczami stawów, czyli artrogrypozami [1]. Natomiast częstość występowania schorzenia w Europie szacuje się na
1 przypadek na 12 000 populacji [2]. Artrogrypoza to zespół objawów o różnej etiologii, zwany inaczej płodowym
zbliznowaceniem mięśni lub wrodzoną sztywnością stawów. Powstaje już w rozwoju płodowym, lecz stwierdza
się go w momencie urodzenia [3]. „Wrodzone deformacje
ciała nie progresują, ale uniemożliwiają lub w znacznym
stopniu utrudniają ruchomość stawów, aktywność mięśni,
co w rezultacie nasila zniekształcenia ciała i uniemożliwia
opanowanie funkcji ruchowych” [4].
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Najczęstszą przyczyną powstawania deformacji jest
małowodzie warunkujące akinezję płodu. Skutkuje to
powstawaniem silnych przykurczy wewnątrzstawowych
w okresie rozwoju prenatalnego. Mogą one być spowodowane czynnikami matczynymi, takimi jak infekcje,
przyjmowane leki, urazy, choroby matki, lub nieprawidłowościami w budowie płodu. Podczas badania przedmiotowego u noworodka można zauważyć wzmożone napięcie
mięśniowe, zwichnięcia dużych stawów, niedorozwój poszczególnych grup mięśniowych, rozszczep podniebienia
oraz inne wady wrodzone. Ważne jest wykonanie licznych
badań specjalistycznych, aby diagnoza była w pełni potwierdzona. Przyczyną mogą być także uszkodzenia rogów
przednich rdzenia kręgowego w okresie płodowym [5].
W większości przypadków artrogrypoza nie jest wywołana czynnikami genetycznymi. Najczęstszą przyczyną
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artrogrypozy są nieprawidłowości neurologiczne. Są one
wynikiem nieprawidłowej funkcji ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego lub malformacji. Do zaburzeń
ośrodkowego układu nerwowego zaliczyć można przepuklinę oponowo-rdzeniową, bezmózgowie, wodogłowie,
rdzeniowy zanik mięśni czy zespół Mardena-Walkera [6].

Opis przypadku
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Dziecko urodziło się w 2012 roku. Już w życiu płodowym
stwierdzono akinezję płodu. Wykonano badanie kariotypu
i diagnostyki w kierunku zespołu genetycznego PraderaWilliego (PWS). Otrzymane wyniki wykluczyły podejrzenia. Chłopiec po urodzeniu dostał 8 punktów w skali
Apgar. Jeden punkt odjęto za oddech, kolejny natomiast
za zbyt niskie napięcie mięśniowe. Dziecko cicho płakało,
obserwowano sinawe zabarwienie powłok skórnych oraz
skurcz przywiedzeniowy tułowia. Waga 2460 gramów
i 53 centymetry długości. Lekarze stwierdzili widoczne
przykurcze w obrębie kończyn, ich sugerowaną przyczyną
było małowodzie. Objęte nimi były szczególnie stawy łokciowe. Dłonie ustawione w patologicznym zgięciu i rotacji,
brak funkcji chwytu, stawy międzypaliczkowe sztywne
w wyproście. U chłopca obserwowano wiotkość w obrębie tułowia, szczególnie w obręczy barkowej i szyi, bardzo
słabo poruszał głową. Na dotyk dziecko reagowało płaczem. Widoczna wada wzroku w postaci zeza i lekkiego
oczopląsu. Szybko pojawiła się sugestia artrogrypozy.
Pierwsze dwa dni dziecko spędziło pod aparatem CPAP,
było wspomagane oddechowo i karmione sondą. W późniejszym okresie rozpoczęto karmienie za pomocą butelki.
U dziecka pojawił się odruch szukania piersi. Chłopiec miał
prawidłowy odruch ssania, więc matka podjęła próby karmienia fizjologicznego. Próby zakończono powodzeniem.
U chłopca po około miesiącu, w Szpitalu Ortopedycznym,
ostatecznie potwierdzono artrogrypozę. Po stwierdzeniu
u dziecka przywiedzenia przodostopia, zalecono założenie
gipsów korygujących. Po 30 dniach życia dziecko ważyło
3300 gramów.
U chłopca obserwowano nadmierną wiotkość ciała.
Najmniejsze napięcie mięśniowe wskazano na obręczy
barkowej, tułowiu oraz szyi, gdzie zanotowano brak możliwości ruchów głowy. Mimo oczopląsu dziecko zaczęło powoli wodzić oczami za światłem. Silne przykurcze
w stawach łokciowych pozwoliły zaledwie prawą kończynę górną rozprostować maksymalnie do kąta prostego, natomiast lewa kończyna górna pozostała znacznie bardziej
przykurczona. Stawy międzypaliczkowe ustawione były
w wyproście z zachowanym wyłącznie zgięciem biernym.
Dłonie w stawach nadgarstkowych ustawione w ulnaryzacji. Brak odruchów ścięgnistych i chwytnych. Klatka pierPolski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (57) 2018

siowa lekko zapadnięta. Widoczna dysproporcja siły pomiędzy kończynami górnymi a dolnymi. Dziecku założono
gipsy korekcyjne. Po dwóch zmianach, stopy były ułożone
prawidłowo, lecz po jednej dobie bez gipsów wróciły do
poprzedniego patologicznego ułożenia.
Od szóstego tygodnia życia dziecka rozpoczęto regularną rehabilitację z częstością – 3 razy w tygodniu. W procesie rehabilitacji wykorzystano metodę NDT-Bobath i Vojty.
Około 8. miesiąca życia metoda Vojty została wyłączona
z rehabilitacji z powodu braku reakcji dziecka na bodziec
(ucisk). Oprócz tego matka do dziś ćwiczy systematycznie
z dzieckiem w domu.
Dziecku ponownie założono gipsy na okres miesiąca,
co spowodowało pojawienie się wysypki na skórze dziecka
i uniemożliwiło kolejne zagipsowanie. W tym czasie kończyny dolne znów wróciły do patologicznego ustawienia.
Wykonane dalsze badania u dziecka sugerują miopatię.
Dziecko zostało odesłane do Poradni Chorób NerwowoMięśniowych. W tym czasie rodzice otrzymali wyniki kolejnych badań genetycznych. Wykluczono PWS, dystrofię miotoniczną, chorób metabolicznych także nie stwierdzono.
W październiku dziecko otrzymało orzeczenie o niepełnosprawności. Po ukończeniu 5 miesięcy nadal było intensywnie rehabilitowane. Dziecko potrafiło gaworzyć,
reagować płaczem na płacz innych dzieci, zaczęło dotykać
zabawki bez możliwości ich utrzymania. Przykurcze w stawach łokciowych dzięki rehabilitacji lekko się zmniejszyły.
Kiedy chłopiec skończył rok, zaczął obracać się na
brzuch. Niestety nadal bez możliwości unoszenia głowy oraz bez obrócenia się z powrotem do leżenia tyłem.
Chłopiec każdego dnia był rehabilitowany przez rodziców.
Dzięki temu chłopiec zaczął nieporadnie, lecz samodzielnie brać lekkie zabawki do rąk.
W proces rehabilitacji chłopca włączono pionizator. Konieczne było założenie łusek na kończyny dolne oraz tutorów
wyrównujących nadgarstki. W nocy chłopiec miał stabilizowane stopy specjalnymi bandażami, jako forma trójwymiarowej terapii manualnej, która zapobiegała deformacjom
stóp. U chłopca zastosowano także kinesiotaping. Matka
z dzieckiem korzystała z możliwości wyjazdów na turnusy
rehabilitacyjne. Dziecko wzmacniało napięcie mięśniowe
poprzez intensywne ćwiczenia, co warunkowało samodzielnie trzymanie lekkich przedmiotów.
U chłopca ciągle wykonywano badania potwierdzające
przyczynę choroby. Niezależnie od tego faktu dziecko stale było poddawane rehabilitacji w domu. W dalszym ciągu
obserwowano u chłopca słaby odruch kaszlu i zalegającą
wydzielinę w drogach oddechowych, co często prowadziło do zapalenia płuc. Dzięki turnusom rehabilitacyjnym
chłopiec zaczął obracać się z boku na bok.

Po zakończonym turnusie dziecko zostało poddane
dalszej pogłębionej diagnostyce – dokonano biopsji mięśnia i EMG. Wyniki prawidłowe. Lekarze podejrzewali, że
chłopiec cierpi oprócz artrogrypozy na dystrofię mięśniową Ullricha, która jest związana z brakiem kolagenu typu
VI. Jednak, aby potwierdzić to, konieczne było przeprowadzenie badań genetycznych. W grudniu 2014 roku nastąpił
przełom. Chłopiec niepodparty niczym samodzielnie przez
kilka sekund siedział.
Na turnusach rehabilitacyjnych chłopiec był poddawany zabiegom kinezyterapeutycznym i fizykoterapeutycznym. W skład jego rehabilitacji wchodziły oprócz zooterapii także terapia manualna, terapia w wodzie, terapia
przestrzenna oraz inne.
Dziecko stale było poddawane wielokierunkowej terapii. Istotna stała się pomoc logopedyczna, gdyż chłopiec
miał nadal niewielkie problemy z mową.
U chłopca konieczna stała się operacja. Na zdjęciu RTG
zaobserwowano patologicznie spłaszczoną panewkę stawu biodrowego, powodującą wysuwanie się z niej głowy
kości udowej. Jest to schorzenie często spotykane u dzieci, które samodzielnie się nie przemieszczają. W związku
z tym u chłopca lewa kończyna dolna, była już znacznie
krótsza od prawej.
Fizjoterapia w dalszym ciągu jest obecna w życiu dziecka. Matka codziennie samodzielnie ćwiczy z chłopcem.
Wykonuje masaże, rozciąga przykurczone stawy, ćwiczy
podpory, siady, obroty, wykonuje różnego rodzaju podciągania między innymi na piłce, na wałkach, ćwiczy mowę.

Omówienie i wnioski
W przypadku stwierdzenia w badaniu ultrasonograficznym, wykonanym u matki, akinezji płodu zleca się badania
w kierunku oceny kariotypu płodu oraz badanie DNA celem potwierdzenia lub wykluczenia zespołu genetycznego
Pradera-Williego (PWS) [7]. Oba te badania w analizowanym przypadku klinicznym nie potwierdziły występowania nieprawidłowości. W diagnostyce badanie przedmiotowe pacjenta uwidacznia zmiany patologiczne w układzie
mięśniowo-kostno-więzadłowym. Wzmożone napięcie
mięśniowe, zaburzenia w rozwoju grup mięśniowych, mikrognatię, rozszczep podniebienia i inne wady wrodzone
mogą być skutkiem artrogrypozy, jednak potwierdzenie
diagnozy wymaga niejednokrotnie wykonania licznych

badań specjalistycznych. Zatem połączenie wszystkich typów schorzenia stanowi błąd diagnostyczny.
Zastosowanie postępowania rehabilitacyjnego w grupie
pacjentów pediatrycznych wymaga interdyscyplinarnego
podejścia. Współpraca lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek i innych terapeutów stanowiących zespół terapeutyczny dąży do osiągnięcia jak największej samodzielności
dziecka w życiu dorosłym. Zasadnicze znaczenie ma wcześnie wdrożone, właściwe i kompleksowe postępowanie
rehabilitacyjne [8].
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STRESZCZENIE
System ochrony zdrowia jest zawsze konsekwencją prowadzenia określonej polityki zdrowotnej państwa, która w efekcie przesądza o jego celach i charakterze. Dlatego działania państwa w sektorze ochrony zdrowia powinny być zawsze odpowiedzialne i akceptowalne społecznie. W ciągu ostatnich lat nastąpiły znaczące zmiany w opiece zdrowotnej. Dotyczyły one przede wszystkim metod zarządzania i funkcjonowania podmiotów leczniczych. Zmiany te wpłynęły nie tylko na pracę szpitali, ale też na pacjentów objętych usługami medycznymi.
Praca miała na celu poznania opinii pacjentów w zakresie zmiana w systemie ochrony zdrowia, zwłaszcza pod kątem konsolidacji i komercjalizacji szpitali.
W badaniu opinii publicznej zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, przy zastosowaniu techniki badawczej w formie ankiety na grupie 100 pełnoletnich pacjentów publicznych szpitali. Wiedza pacjentów na temat zmian zachodzących w systemie ochrony zdrowia jest niska. Część badanych nie dostrzegała różnic w konsolidacji czy komercjalizacji szpitali. Tu bez względu na użyty termin pacjenci najwyraźniej każdą zmianę traktują negatywnie, co potwierdziła większa część badanych. Zmiany te najczęściej badanym kojarzą się z zamykaniem szpitali, niezależnie od tego, czy byłyby one zadłużone, czy
też nie. Wśród najczęstszych obaw badanych należy wymienić brak możliwości leczenia w pobliżu miejsca zamieszkania oraz trudniejszy dostęp do specjalistów. Część badanych dostrzegła też pewne korzyści z wprowadzanych zmian na rynku usług medycznych, takie jak przyjaźniejsze podejście personelu medycznego do pacjenta oraz diagnostyka i leczenie nową aparaturą. Na wiedzę o komercjalizacji i konsolidacji ma wpływ wiek pacjentów, a także ich
poziom wykształcenia. Wiek, czas oczekiwania oraz miejsce zamieszkania badanych wpływa na postrzeganie tego, która z grup odnosi największe korzyści
z wprowadzania zmian w systemie ochrony zdrowia.
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Słowa kluczowe: konsolidacja, komercjalizacja, rynek usług medycznych.
ABSTRACT
The healthcare system is always a consequence of the implementation of a certain health policy of the State, which in effect determines the purposes and
character of the system. This is the reason why State actions in the healthcare sector should always be responsible and publicly accepted. Over the past
years, significant changes in the healthcare system have occurred. They were primarily related to management methods and the functioning of medical
entities. These changes have influenced not only the work of the hospitals, but also the patients under medical care. The purpose of this paper is the recognition of patients’ opinions on changes in the healthcare system, especially with regard to the consolidation and commercialisation of hospitals. In the
assessment of public opinion a diagnostic survey method was applied, The author used a research technique in the form of a questionnaire on a group of
100 adult patients of public hospitals. Patients’ knowledge on the changes occurring in the healthcare system is fairly low. Some of the respondents do
not notice the difference between the consolidation and the commercialisation of the hospitals. In this case, regardless to the term used, the patients apparently perceive any change adversely, which was confirmed by the greater part of the respondents. These changes are usually associated by the respondents with closing hospitals, regardless of whether they were indebted or not. Among the most common concerns of the respondents there should be mentioned the lack of possibility of close-to-home treatment and more difficult access to specialists. Some of the respondents perceived some benefits arising
from the changes in the health services market, such as a more hospitable approach of the medical staff towards the patient, as well as diagnosis and treatment with the use of new equipment. The extent of knowledge on commercialisation and consolidation is influenced by the age and the level of education of the patients. Age, waiting time, and place of residence of the respondents influence the perception of certain groups as taking the most advantages from changes in the healthcare system.
Keywords: consolidation, commercialisation, health services market.

Wstęp
System ochrony zdrowia jest odzwierciedleniem społecznej polityki państwa. Każdy system ochrony zdrowia jest
konsekwencją prowadzenia określonej polityki zdrowotnej,
przesądzającej o jego celach i charakterze [1]. Tworzony jest
i udoskonalany w celu wypełniania misji, jaką jest ochrona
zdrowia wszystkich korzystających z systemu. Realizacja
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potrzeb zdrowotnych określonych przez państwo wymaga
dobrze zorganizowanego i sprawnie funkcjonującego systemu gospodarczego, politycznego i społecznego. System
jest pewną całością – zespołem współzależnych części
(ludzi, procesów, produktów, usług), które są powiązane
wspólnym celem [2]. Działania systemowa zawsze służą
dążeniu do zwiększenia efektywności połączonych pod-

miotów poprzez zespolenie ich sił i środków w realizacji
wspólnych celów. Jednak należy pamiętać, że aby system
ochrony zdrowia był efektywny, powinien uwzględniać
możliwości ekonomiczne państwa, realizowaną doktrynę
społeczno-ekonomiczną oraz zagrożenia środowiskowe
i medyczne zachowania ludności [3]. W szczególności powinien uwzględniać zmiany demograficzne związane ze
starzeniem się społeczeństwa, co widoczne jest już na całym świecie, a jest to spowodowane ogromnym postępem
w medycynie, nowymi technologiami diagnostycznymi
i leczniczymi, wzrostem poziomu świadomości zdrowotnej w społeczeństwie, a także opracowywaniem profilaktycznych programów, co konsekwentnie prowadzi do
przedłużenia życia [4]. Zatem system ochrony zdrowia
ma służyć społeczeństwu poprzez udzielanie świadczeń
zdrowotnych, które to działania służą zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innym
działaniom medycznym wynikającym z procesu leczenia.
Wobec tego system ochrony zdrowia pełni ważną rolę
w zabezpieczaniu zdrowia ludzi. Jednocześnie organizacja i zarządzanie tym systemem wynika z bezwzględnego
obowiązku państwa wobec swoich obywateli, co wynika
z artykułu 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [5]. I tu
chociaż obywatele ponoszą odpowiedzialność za zdrowie
indywidualnie, to w sytuacji zagrożenia ich zdrowia lub
życia oczekują szczególnego wsparcia ze strony państwa.
Stąd właśnie konstytucyjny obowiązek państwa traktowania zdrowia swoich obywateli jako szczególnego dobra,
które musi być chronione, a zarazem odpowiedzialność
państwa za działania na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli [6].
Działania państwa w sektorze ochrony zdrowia muszą być zatem odpowiedzialne i akceptowalne społecznie.
Zwykle działania te skupiają się na aktywności legislacyjnej
organów państwa poprzez tworzenie i stanowienie prawa
obowiązującego w systemie ochrony zdrowia. Jedną z takich zmian było wprowadzenie w życie ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej [7]. Pierwotnie ustawa ta zakładała wiele ważnych zmian w systemie ochrony
zdrowia. Jedną z ważniejszych było rozwiązanie problemu
zadłużenia publicznych szpitali. Tu ustawa dopuszczała
możliwość komercjalizacji publicznych szpitali, poprzez
ich przekształcenie w spółki handlowe typu kapitałowego, a więc spółki z o.o. lub akcyjne. Dalej wskazywano na
możliwość konsolidacji (łączenia) szpitali, zarówno tych
posiadających jeden podmiot tworzący, ale też w wyniku
porozumienia pomiędzy różnymi podmiotami tworzącymi.
Zachętą do przekształceń szpitali były dotacje państwowe
na spłatę zobowiązań, po którą w okresie 2012/2013 sięgnęło na obszarze kraju 32 podmioty lecznicze [8]. Ustawa

ta odnosiła się wówczas także do prywatyzacji usług medycznych, co oznaczało oddanie prawa do wykonywania
usług medycznych w prywatne ręce. Efektem takiej zmiany są zazwyczaj działania idące w kierunku restrukturyzacji
w zakresie zarządzania i kadr oraz zmniejszenia wydatków.
Zaproponowane wówczas zmiany w ustawie odnosiły się
do poprawy kondycji finansowej szpitali, podwyższenia
jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, racjonalność
podejmowanych działań na rynku, możliwość uzyskania
kapitału zewnętrznego, możliwość wkładu kapitału własnego, naliczanie amortyzacji, brak odpowiedzialności
za zobowiązania spółek i zdolność do zaciągania kredytu.
Jednak takie działania wiązały się także z koniecznością
redukcji zatrudniania w szpitalach, a w gorzej zarządzanych placówkach nawet do ich całkowitego bankructwa.
Trzeba podkreślić, że prywatyzacja na pierwszym miejscu
stawia rozwiązanie problemu ekonomicznego, czyli niskiej
rentowności szpitali, a dopiero w dalszej kolejności dobro
i zdrowie pacjenta, który przybiera postać jedynie usługobiorcy [9]. Obawę także stanowiła możliwość likwidacji
zadłużonej spółki oraz chęć zarobienia jak największych
pieniędzy kosztem samych pacjentów [10].

Cel pracy
Praca miała na celu poznania opinii pacjentów w zakresie
zmiana w systemie ochrony zdrowia, zwłaszcza pod kątem
konsolidacji i komercjalizacji szpitali. Dokładanie chciano
ustalić poziom wiedzy i akceptacji pacjentów w stosunku
do proponowanych zmian w ustawie o działalności leczniczej z 2011 r. Wybrane problemy badawcze dotyczyły: Czy
pacjenci zauważają zmiany, które zachodzą w sektorze
opieki zdrowotnej? Jaką wiedzę mają na temat zachodzących w sektorze przemian organizacyjno-prawnych? Czy
w ich opinii te informacje są istotne dla przebiegu ich leczenia w skomercjalizowanych placówkach? Czy istnieje zależność między tym, iż pacjenci wyrażają pogląd, że podmioty lecznicze powinny być komercjalizowane, a tym, że
dostrzegają z tego procesu korzyści? Jakie korzyści według
świadczeniobiorców wynikają z procesu komercjalizacji,
a jakie wywołują obawy?

Materiał i metody
Badanie przeprowadzono na grupie 100 pełnoletnich pacjentów hospitalizowanych w 5 publicznych szpitalach
w Lublinie (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4,
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, Pierwszy Wojskowy Szpital Kliniczny, Szpital Kolejowy,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego). W badaniu opinii publicznej zastosowano metodę
Komercjalizacji a konsolidacja szpitali w opiniach pacjentów
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sondażu diagnostycznego, przy zastosowaniu techniki
badawczej w formie ankiety. Badanie wykonano w okresie
od lipca do września 2015 r. Przeprowadzono je przy użyciu autorskiego kwestionariusza ankiety zawierającego 31
pytań otwartych i zamkniętych, z których 7 pytań miało
charakter socjometryczny, a pozostałe 24 pytania dotyczyły oceny proponowanych zmian w systemie ochrony
zdrowia. Dodatkowo do oceny otrzymanych wyników badania zastosowano oprogramowanie Statistica przy zastosowaniu testów dwóch grup niezaleznych Manna-Whitneya oraz dla wielu grup niezależnych Kruskalla-Wallisa,
a także korelacji Spearmana [11].

Wyniki i dyskusja
Wśród osób wypełniających kwestionariusze kobiety stanowiły 75%, mężczyźni 25%. Przeważająca grupa badanych to osoby w przedziale wiekowym 25–44 lat wśród
kobiet (41% kobiet), 45–64 lata wśród mężczyzn (30%
mężczyzn). Szczegółowo rozkład grup wiekowych respondentów prezentuje tabela 1.
Tabela 1. Struktura wieku respondentów

Wiek
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18–24
25–44
45–64
65–74
75–84
≥ 85
Razem

Liczba
19
36
23
9
7
6
100

Wśród badanej populacji największy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem średnim – 49%, co stanowiło
co drugą osobę biorącą udział w badaniu. Natomiast co
czwarta osoba zakończyła kształcenie na szkole podstawowej – 39% badanych. Pacjenci pochodzili głównie
z Lublina oraz miejscowości położonych w bezpośrednim
sąsiedztwie Lublina – łącznie 71%. Tylko 13% badanych
było mieszkańcami innym miast w województwie lubelskim. Prawie 1 na 10 leczonych osób pochodzi z innych województw – 15%, z których najwięcej pochodziło z województwa mazowieckiego. Większa część badanych – 67%
była mieszkańcami miasta, a 33% wsi.
Badani na wstępie zostali zapytani o znajomość podstawowych tutaj pojęć, takich jak komercjalizacja i konsolidacja szpitala. Wyniki badania pokazały, że pacjenci
nie znają poprawnej definicji komercjalizacji (66% badanych). Słowo to najczęściej kojarzono z prywatyzacją
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(48% badanych). Dla części badanych komercjalizacja to
połączenie kilku szpitali w jeden (13% badanych), a 5%
badanych wskazał, że jest to zmiana podmiotu tworzącego szpital. Tylko 34% badanych wiedziała, że jest to
zmiana formy organizacyjnej szpitala. Jeśli zaś chodzi
o konsolidację szpitali 68% badanych wiedziała, że dotyczy ona połączenia co najmniej dwóch szpitali w jeden.
Zaś 32% badanych kojarzyła konsolidację z: przekształceniem szpitala w spółkę (15% badanych); prywatyzacją
szpitala (9% badanych); zmianą formy własności szpitala (8% badanych). Dla 24% badanych komercjalizacja
oznacza to samo co konsolidacja.
W dalszej części badania pytania odnosiły się do
skutków działań konsolidacji i komercjalizacji szpitali.
W części pytań dotyczących konsolidacji szpitali 40% badanych uznała, że takie działanie nie będzie miało wpływu
na hospitalizację pacjentów. Natomiast 35% badanych
uważało, że konsolidacja szpitali przyniesie wręcz korzyści
dla pacjentów. Pozostali badani 25% deklarowali, że takie
działanie wpłynie niekorzystnie dla pacjentów. Ogólnie
jednak 63% badanych dostrzega korzyści w komercjalizacji
szpitali. Wśród głównych korzyści z komercjalizacji szpitali
było przede wszystkim skrócenie kolejek oczekiwania na
przyjęcie do szpitala, zmniejszenie liczby pracowników administracyjnych szpitala, oddłużenie szpitali, podniesienie
jakości udzielanych świadczeń, łatwiejszy dostęp do specjalistów, przyjaźniejsze podejście lekarzy do pacjentów.
Procentową analizę korzyści z konsolidacji szpitali zawiera
rycina 1.
Jeśli zaś chodzi o komercjalizację szpitali w spółki kapitałowe, to większość badanych 51% uważa, że szpitale
nie powinny korzystać z tego rozwiązania. Przeciwnego
zdania było 49% badanych. Jednak respondenci zapytani
o ewentualne ogólne korzyści z procesu przekształcenia
szpitala w spółkę, w 88% udzielili odpowiedzi pozytywnych. Tu badani dopatrzyli się korzyści zarówno dla pacjentów, jak i szpitali. Najwięcej badanych – 23% – deklarowało, że przeprowadzenie komercjalizacji szpitali przede
wszystkim oddłuży szpitale. Następnie 17% badanych
uznała, że komercjalizacja szpitali przyczyni się do zmniejszenia w nich liczby pracowników administracyjnych. Dopiero na trzecim miejscu, pod względem ważności, 16%
badanych dopatrywał się podniesienia jakości świadczeń
zdrowotnych w przekształconych szpitalach. 13% badanych uznało, że komercjalizacja szpitali skróci kolejki oczekiwania pacjentów, a 12% ułatwi dostęp do specjalistach
świadczeń zdrowotnych. Zaś 7% badanych uznała, że
komercjalizacja wpłynie korzystnie na poprawę podejścia
lekarzy do pacjentów.

Rycina 1. Korzyści dla pacjentów z konsolidacji szpitali

Z opinii badanych tylko 30% dostrzegało korzyści
płynące z komercjalizacji szpitali dla samych pacjentów.
Tu aż 70% badanych była zdania, że komercjalizacja
szpitala nie będzie miała bezpośredniego wpływu na pacjenta, co w efekcie oznacza brak jakichkolwiek korzyści
z tego procesu dla pacjentów. Wśród największych obaw
związanych z komercjalizacją szpitali badani wskazywali
zwiększenie biurokracji związanej z przyjęciem pacjentów
do szpitali. Następnie zdaniem badanych komercjalizacja
utrudni dostęp do specjalistycznych świadczeń medycznych, a wręcz część uznała, że proces ten spowoduje
braki kadrowe lekarzy. Proces ten spowoduje, zdaniem
badanych, pogorszenie podejścia lekarza do pacjenta,
co w efekcie wpłynie niekorzystanie na zdrowie pacjentów. Spadek jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych
w skomercjalizowanych szpitalach dostrzegło 13% badanych. Podobnie 13% badanych było zdania, że komercjalizacja szpitali wpłynie na wydłużenie kolejek pacjentów
oczekujących na wizytę do lekarzy. Natomiast kolejne
13% badanych wprost uznało, że komercjalizacja szpitali
w efekcie spowoduje ich zamknięcie. Szczegółowa analizę obaw pacjentów związanych z komercjalizacją szpitali
zawiera rycina 2.

Rycina 2. Obawy pacjentów związane z komercjalizacją szpitali

Warto tu także przybliżyć poglądy badanych na temat
zamykania zadłużonych, publicznych szpitali. Tu 46% badanych było zdania, że zamknięcie nadmiernie zadłużone-

go szpitala jest dla nich niekorzystne. Jako główną obawę
podawano brak możliwości leczenia w pobliżu miejsca zamieszkania, co zadeklarowało 30% badanych. Następnie
18% badanych było zdania, że spowoduje to trudniejszy
dostęp do specjalistów oraz wydłużenie czasu oczekiwania na przyjęcie do szpitala (ocena 15% badanych). Blisko
14% badanych uznała, że zamykanie szpitali spowoduje
wydłużenie czasu dojazdu karetki pogotowania. Zdaniem
11% badanych zamykanie szpitali wpłynie na pogorszenie
jakości udzielania świadczeń zdrowotnych w innych podmiotach leczniczych. Odmiennego zdania niż wskazane
dotychczas opinie wyraziło 12% badanych, którzy uznali,
że nie obawiają się jakichkolwiek konsekwencji negatywnych na rynku usług medycznych, które mogą być spowodowane zamykaniem zadłużonych szpitali.
W podsumowaniu badania respondenci zostali poproszeni o ocenę wprowadzania zmian wszystkich ustaw
regulujących rynek usług medycznych. Tu według opinii
badanych wprowadzone zmiany są skierowane przede
wszystkim na poprawą zarządzania szpitalami, ich rozwój
oraz starania o podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych. Wśród pozostałych ocen badanych zwrócono uwagę, że zmiany na rynku usług medycznych dążą także do
zwiększenia dostępności do usług medycznych, przeprowadzenia remontów i modernizacji placówek oraz wprowadzania innowacyjnego sprzętu medycznego.
Warto w tym miejscu sprawdzić przy użyciu testów
statystycznych zależności pomiędzy zmianami na rynku
usług zdrowotnych a konkretnymi parametrami określającymi badaną populację. Według empirycznej analizy otrzymanych wyników badań, przy zastosowaniu testu niestandardowego dla dwóch grup niezależnych (przy użyciu testu
Manna-Whitneya), otrzymano wyniki zależności zmian na
rynku usług medycznych a płcią lub miejscem zamieszkania badanej populacji. Wykazano, że istnieje zależność pomiędzy zauważaniem zmian zachodzących na rynku usług
medycznych a płcią badanych (p = 0,05). Jednak jest ona
równa poziomowi istotności, przez co wymaga dalszego
sprawdzenia. Natomiast zależności nie występują pomiędzy zauważaniem zmian na rynku medycznym przez populacje a ich miejscem zamieszkania (p = 0,66).
W kolejnych testach (przy użyciu testu Kruskalla-Wallisa) sprawdzających, czy istnieją zależności między zauważeniem zmian wprowadzanych na rynku usług zdrowotnych a przedziałem wiekowym badanych (p = 0,74),
wykształceniem (p = 0,52) oraz czasem oczekiwania
na przyjęcie (p = 0,26) nie odkryto tych zależności. Końcowa ocena brzmi, iż nie istnieje zależność między zauważaniem przez pacjentów zmian na rynku usług medycznych
a testowanymi parametrami.
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Następną badaną zmienną było sprawdzenie, od czego zależy pogląd, że zmiany na rynku usług służą pacjentowi. Ponownie użyto testów Manna-Whitneya w badaniu korelacji z płcią (p = 0,02) i miejscem zamieszkania
(p = 0,6) oraz testu Kruskalla-Wallisa przy określaniu
związków do przedziału wiekowego (p = 0,74), wykształcenia (p = 0,25) i długości oczekiwania na przyjęcie na oddział (p = 0,83).
Wysnuto z tego wniosek, iż pogląd, że zmiany na rynku
usług służą pacjentowi, zależy od płci badanych (p = 0,02).
W kolejnych testach (przy użyciu testu Kruskalla-Wallisa)
sprawdzających, czy istnieją zależności między zauważaniem
zmian wprowadzanych na rynku usług zdrowotnych a: wiekiem badanej populacji (p = 0,74); wykształceniem badanej
populacji (p = 0,52); czasem oczekiwania na przyjęcie do
szpitala (p = 0,26) – nie wykazano zależności. Zatem nie

istnieją zależność miedzy zauważaniem zmian na rynku
usług zdrowotnych, a testowanymi parametrami określającymi populację.
Wiedza pacjentów na temat tego, czym są dwa podstawowe procesy przemian, które mogą być wprowadzane w zarządzaniu szpitalami tj. konsolidacja i komercjalizacja, skorelowana jest z wiekiem pacjentów (przy pytaniu
o konsolidację p = 0,016, w przypadku komercjalizacji
p = 0,047) i poziomem wykształcenia (p = 0,017). Istnieje
silna zależność między zauważaniem zmian, a określeniem, czy służą one pacjentom (p = 0,003). Po wykonaniu
korelacji Spearmana otrzymano dodatni poziom korelacji 0,5. Na wykresie rozrzutu (rycina 4) widać tę liniową
zależność między zauważaniem zmian, a oceną ich jako
służącą pacjentom.

Skategoryzowany histogram
Zmienna: 11. Zgodnie z Pana/i opinią te zmiany sáuĪą pacjentom?
3. Páeü: kobieta 11. Zgodnie z Pana/i opinią te zmiany sáuĪą pacjentom? = 64*1*normal(x; 101,6406;
0,4836)
3. Páeü: mĊĪczyzna 11. Zgodnie z Pana/i opinią te zmiany sáuĪą pacjentom? = 21*1*normal(x;
101,9048; 0,3008)
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Rycina 3. Zależność ocen zmian zachodzących na rynku od płci (p = 0,02) test Manna-Whitneya
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Wykres rozrzutu (Arkusz1_(Odzyskany) 33v*100c)

11. Zgodnie z Pana/i opinią te zmiany sáuĪą pacjentom?

11. Zgodnie z Pana/i opinią te zmiany sáuĪą pacjentom? = 35,3312+0,6517*x

tak

nie

nie

tak

10. Czy w ostatnich 10. latach dostrzega Pan/i zmiany dokonane w sektorze usáug medycznych?

Rycina 4. Wykres rozrzutu przedstawiający zależność liniową między zauważaniem zmian a opinią o ich korzystności

Zatem warto sprawdzić, czy pacjenci wiedzą, na czym
polegają zmiany organizacyjno-prawne zachodzące
na rynku usług medycznych. W analizie wzięto pod uwagę poprawność udzielonych odpowiedzi na pytania o to,
czym jest konsolidacja i czym jest komercjalizacja, posłużono się testem Kruskalla-Wallisa. W związku z tym, że wiele
odpowiedzi w ankietach było takich samych, sprawdzono za pomocą regresji, jak duża występuje w tym przypadku zależność. W wynikach wyszły istotne zależności
między udzielonymi odpowiedziami, a ich poprawnością.
Przy czym w pytaniach o konsolidację odpowiedzi były
poprawne, zaś w pytaniach o komercjalizację w większości udzielono błędnych odpowiedzi (w obu przypadkach
p = 0,000). Regresja pokazała jednak, iż jest bardzo duża
ilość tych samych odpowiedzi w obu pytaniach (p = 0,007,
skorygowany R2 = 0,06, błąd estymacji = 0,45). Co wskazuje na to, iż nawet pacjenci, którzy udzielili poprawnej
odpowiedzi na pytanie o konsolidację wybierali tę samą
odpowiedź przy komercjalizacji, co jest przejawem ich
niewiedzy na ten temat. Od czego zależy pogląd, że konsolidacja i komercjalizacja, w sposób rozumiany przez pacjentów, są dla nich korzystne? Po przeprowadzeniu testu
Kruskalla-Wallisa stwierdzono, że istnieje zależność między
poglądem, że łączenie szpitali jest korzystne dla pacjentów
a przedziałem wiekowym badanych (p = 0,002).

Wnioski
Podsumowując należy wskazać, że wyniki z przeprowadzonego badania potwierdzają ogólną tendencję braku wiedzy społecznej o zmianach zachodzących na rynku usług
medycznych. Z ilości prawidłowych odpowiedzi na pytania
o to, czym jest konsolidacji i komercjalizacja oraz wysoki
odsetek odpowiedzi „nie interesują mnie zmiany prawne
zachodzące na rynku usług medycznych”, są tego potwierdzeniem. Przy pytaniu o korzyści, jakie powstały ze zmianą
ustaw wielu badanych wskazywało odpowiedź, iż to ich
nie interesuje – 25%. Część z nich otwarcie wskazywała,
że nie zna założeń zmian na rynku usług medycznych,
w tym ustawy o działalności leczniczej. Część badanych
nie dostrzegała różnic w konsolidacji czy komercjalizacji
szpitali. Tu bez względu na użyty termin, pacjenci najwyraźniej każdą zmianę traktują negatywnie. Zmiany te badanym najczęściej kojarzą się z zamykaniem szpitali, niezależnie od tego, czy byłyby one zadłużone, czy też nie.
Dalej obawy badanych dotyczyły braku możliwości leczenia w pobliżu miejsca zamieszkania (30% badanych), co
w konsekwencji wydłuży czasu dojazdu do szpitala (13%
badanych). Tu także badani dopatrywali się, że wprowadzenie zmian wpłynie na trudniejszy dostęp do specjalistów (18% badanych) oraz wydłuży kolejki do szpitali (12%
badanych).
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Jednak dostrzegli też pewne korzyści z wprowadzanych zmian na rynku usług medycznych: przyjaźniejsze
podejście personelu medycznego do pacjenta – 62% odpowiedzi, weryfikacja ubezpieczenia przez system eWUŚ –
50%, diagnostyka i leczenie nowymi urządzeniami – 47%.
Pozostałe odpowiedzi mające największą ilość zaznaczeń
to: wydawanie wyników badań w postaci cyfrowej, elektroniczne prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta,
łatwy dostęp do specjalistów, wyższa jakość udzielanych
świadczeń.
Wśród propozycji, które powinny być wprowadzane
do systemu, gdyż są najważniejsze dla pacjentów, najczęściej pojawiały się: ułatwienie dostępu do specjalistów
(25% badanych), skrócenie czasu oczekiwania na przyjęcie
na oddział (17% badanych), diagnostyka i leczenie nowymi
urządzeniami (20% badanych).
Podkreślić jednak należy, że zmiany zaproponowane
ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
uległy modyfikacji [12] już po przeprowadzonym badaniu,
którego wyniki zostały opisane w niniejszej pracy. Zmiany
te w obrębie przedmiotu przeprowadzonego badania dotyczą między innymi dekomercjalizacji publicznych szpitali.
Oznacza to ograniczenie zbywania akcji lub udziałów zadłużonego szpitala na rzecz prywatnych przedsiębiorców,
co w efekcie wiązałoby się z utratą kontroli nad przekształconym szpitalem. Zmiany te wskazują, że kierunek działań
polityki zdrowotnej państwa obierany jest w stronę zwiększenia odpowiedzialności za funkcjonowanie podległych
im szpitali przez podmioty tworzące (jednostki samorządu
terytorialnego, Skarb Państwa, uczelnie medyczne). Takie
działania mogą spowodować, że niewydolne budżety
podmiotów tworzących będą musiały finansować swoje
zadłużone szpitale, co w dłuższej perspektywie jest mało
prawdopodobne, bądź w efekcie je likwidować. Zatem zaproponowane zmiany dążą do zwiększania efektywności
ekonomicznej publicznych szpitali, do której mają ich stymulować podmioty tworzące. Dostrzec zatem można, że
zaproponowane zmiany mogą wymuszać na podmiotach
tworzących dodatkowy obowiązek dbania o zdrowie swoich obywateli, poprzez bezpośrednią odpowiedzialność za
kondycję finansową podległych im szpitali. Z pewnością
jednym z rozwiązań takiego stanu wprowadzonych zmian
będzie konsolidacja szpitali, które to działanie może przynieść obopólne korzyści zarówno dla pacjentów, jak i podmiotów tworzących. Jak potwierdzają wyniki przedstawionego powyżej badania, do głównych korzyści konsolidacji
szpitali można zaliczyć skrócenie kolejek oczekiwania na
przyjęcie do lekarzy oraz podniesienie jakości udzielaniach
świadczeń zdrowotnych.
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STRESZCZENIE
Wstęp. 8–10% pacjentów, u których wykonuje się transplantacje to pacjenci pediatryczni. Pomimo dynamicznego rozwoju tej dziedziny oraz rozwoju w projektowaniu sztucznych narządów ilość wykonywanych zabiegów nie zaspokaja współczesnych potrzeb, choć zauważalna jest tendencja wzrostowa. Transplantologia jest tematem kontrowersyjnym, a zasadniczy problem dotyczy świadomości społeczeństwa.
Materiał i metody. Badanie ankietowe w formie papierowej przeprowadzono w jedenastu placówkach oświatowych na terenie Województwa Śląskiego
w okresie od maja 2016 do stycznia 2017 roku. Grupa badana liczyła 178 osób – rodziców dzieci mających mniej niż osiemnaście lat.
Wyniki. Większość badanych wypowiada się pozytywnie na temat transplantacji, jednocześnie wykazując chęć pogłębienia swojej wiedzy z tego zakresu
oraz zauważając potrzebę edukacji społecznej. Większość rodziców nie rozmawiała ze swoimi dzieci na temat przeszczepów.
Wnioski. Badanie wskazuje na potrzebę stworzenia programów edukacyjnych dotyczących transplantologii. Programy te podniosą poziom świadomości
społecznej w tym zakresie, co może przyczynić się do zwiększenia liczby wykonywanych zabiegów.
Słowa kluczowe: Transplantologia, Transplantologia Dziecięca, Socjologia medycyny, Opieka Zdrowotna na Śląsku.
ABSTRACT
Introduction. 8–10% of transplant patients are pediatric patients. Despite of dynamic development of this field and development in the design of artificial organs, the number of surgeries performed, does not supply modern needs, although there is an upward trend in this area. Transplantology is still
a controversial topic, and the main problem is the awareness of society.
Material and methods. Paper survey was conducted in eleven educational institutions in the area of the Silesian Voivodeship in the period from May 2016
to January 2017. Treated group consisted of 178 people – parents of children less than eighteen years old.
Results. The majority of the respondents speak positively about transplantation demonstrating their willingness to deepen their knowledge of this area
and noting the need for social education. Most parents did not talk to their children about transplantation.
Conclusions. The study points to the need to develop educational programs for transplantology. These programs will increase the level of public awareness in this area, which may help to increase the number of surgeries performed.
Keywords: Transplantology, Pediatric Transplantation, Medical Sociology, Healthcare in Silesia.

Świadomość rodziców dotycząca tematyki
transplantologii dziecięcej, na terenie
województwa śląskiego
Wstęp
Pomimo ogromnych osiągnięć w tak dynamicznej dziedzinie, jaką jest projektowanie sztucznych narządów,
na świecie przeprowadza się setki tysięcy transplantacji
w skali roku. Biorąc pod uwagę pulę wszystkich zabiegów
transplantacji serca, 8–10% całości stanowią pacjenci pediatryczni [1].
Kwestia transplantologii od zawsze była w Polsce tematem kontrowersyjnym. Odkąd możliwym stało się
przeszczepianie organów od zmarłych dawców pojawił się
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problem pozyskiwania odpowiedniej ilości narządów. Zjawisko to widoczne jest szczególnie w zagadnieniu transplantologii dziecięcej. Ma to związek z trudną decyzją,
przed którą stają rodzice dawców [2].
Po raz pierwszy w naszym kraju przeprowadzono zabieg przeszczepienia nerki od dawcy żywego w roku 1966
we Wrocławiu[3]. Interesującym jest fakt, iż pierwszą próbę tego rodzaju zabiegu podjął francuski chirurg Mathieu
Jaboulay już w 1906 [4].
Warto zaznaczyć, że w Polsce, kiedy dokonywano pierwszych transplantacji, nie istniały jeszcze odpowiednie regulacje prawne w tym zakresie. Dopiero rok 2005 przyniósł
tzw. Ustawę Transplantacyjną, która precyzuje zagadnie-
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nia związane z problematyką przeszczepiania narządów.
W roku 2009 dokonano nowelizacji ustawy [5]. W kontekście transplantologii klinicznej nie można nie wspomnieć
o prof. Zbigniewie Relidze, który w 1985 r. dokonał pierwszego udanego przeszczepu serca. To wydarzenie miało
ogromny wpływ nie tylko na transplantologię i kardiochirurgię w naszym kraju, ale również na inne dziedziny medycyny i nauk o zdrowiu. Warto zwrócić uwagę na fakt,
że po raz pierwszy serce przeszczepiono w Kapsztadzie
w 1967 r. (prof. Christiaan Neethling Barnard) [6]
W 2016 roku na terenie Polski przeszczepiono ogółem
1496 narządów [7] (lista obejmuje przeszczepione nerki,
nerki z frag. trzustki, wątroby, serca oraz płuca) pochodzących od zmarłych dawców. Obserwujemy zatem rosnący trend, bowiem w 2007 roku wartość ta wynosiła
zaledwie 922 [8].
Pomimo wyraźnego wzrostu liczby przeszczepianych
narządów od dawców zmarłych, wciąż większość pacjentów czeka na narząd. Pod koniec roku 2016 na krajowej
liście oczekujących na transplantację narządu unaczynionego znajdowało się 1706 osób [7].
Zasadniczym problemem, z jakim boryka się dzisiaj
społeczeństwo, jest poziom świadomości społecznej dotyczącej problematyki transplantologii. Niejednokrotnie
rodzina potencjalnego dawcy, w oparciu o własne przekonania, brak dostatecznej wiedzy na temat transplantacji bądź strachu, nie zgadza się na pobranie narządu od
swojego krewnego. Zarówno w Polsce, jak i innych krajach,
m.in. w Stanach Zjednoczonych, można zaobserwować
w dostępnych statystykach niewystarczającą liczba dawców w porównaniu do ogromnej liczby potencjalnych biorców. Wielu z nich umiera zanim zostaną zakwalifikowani
na tzw. listy oczekujących [9].
Zatem, jednym z głównych celów, jakie niesie ze
sobą rozwijająca się w Polsce transplantologia, jest ciągłe
zwiększanie świadomości problemu poprzez akcje społeczne, działalność edukacyjną lekarzy wobec pacjentów,
ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy rodzinnych [10],
a przede wszystkim odpowiedni system oświaty, propagujący edukację transplantologiczną od najmłodszych lat.
Ponadto istotna jest także rola rodzica, który poprzez rozmowę z dzieckiem kształtuje jego przyszłą świadomość
dotyczącą tego problemu.

W celu przeprowadzenia badania posłużono się ankietą w formie papierowej. Formularz skierowano do 11 szkół
zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od maja 2016 roku
do stycznia 2017 roku. Wyniki oraz ich przedstawienie to
opracowanie własne.

Wyniki
W badaniu uczestniczyło 178 rodziców z obszaru województwa śląskiego, których dzieci mają poniżej 18 lat.
Przekazanie ankiet odbyło się poprzez organy administracyjne jednostek oświaty podczas zebrań z rodzicami.
Po wypełnieniu kwestionariuszy zostały one pobrane drogą pocztową, bądź odebrane osobiście we współpracujących placówkach.
Analiza objęła badanych w różnym przedziale wiekowym,
pochodzących z miejscowości o różnym stopniu zaludnienia.
Również poziom wykształcenia ankietowanych miał charakter niejednolity. Stąd też uzyskane wyniki stanowią przekrój
przez populację rodziców dzieci w wieku szkolnym.
Grupa badana liczyła 178 ankietowanych.
Tabela 1. przedstawia klasyfikację badanych pod względem płci
Tabela 1. Płeć respondentów (n = 178)
Płeć

N

%

Mężczyzna

39

21,91

Kobieta

135

75,84

4

2,25

178

100

Odpowiedzi nie
udzielono
Razem
Źródło – opracowanie własne

Przeważającą grupę respondentów stanowiły kobiety,
bo aż 75,84%. Mężczyźni stanowili zaledwie 21,91% badanych z całej puli 178 osób.

Tabela 2. Struktura wieku badanych w latach (n = 178)
N

%

18–25

3

1,69

25–35

34

19,10

Materiał i metoda

36–45

95

53,37

Celem pracy jest zbadanie poziomu świadomości rodziców
dotyczącej transplantologii dziecięcej, stanowiska wobec
wyrażania zgody na pobranie narządu od zmarłego dziecka oraz określenia wieku dzieci podczas pierwszej rozmowy z rodzicem poruszającej problematykę przeszczepów.

45+

44

24,72

Odpowiedzi nie
udzielono

2

1,12

178

100
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Wiek

Razem
Źródło – opracowanie własne

Jak wskazuje tabela 2, spośród wszystkich ankietowanych, przeważały osoby w przedziale wiekowym 36–45
lat, stanowiąc 53,37% badanej populacji. Natomiast najmniej liczną grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 18–25 lat.
Tabela 3. Miejsce zamieszkania respondentów
Miejsce zamieszkania

N

%

Wieś

7

3,93

Miasto do 20 tys.
mieszkańców

10

5,62

Miasto powyżej 20 tys.
mieszkańców

79

44,38

Miasto powyżej 100 tys.
mieszkańców

76

42,70

Odpowiedzi nie
udzielono

6

3,37

178

100

Razem
Źródło – opracowanie własne

Wśród ankietowanych mieszkańcy miast o zaludnieniu
powyżej 20 tys. osób stanowią największą grupę. Dokładny rozkład ludności w zależności od miejsca zamieszkania
obrazuje tabela 3.
Tabela 4. Wykształcenie badanych
Wykształcenie
Zawodowe

N

%

29

16,29

Średnie

59

33,15

Wyższe

86

48,31

Odpowiedzi nie
udzielono

4

2,25

178

100

Razem
Źródło – opracowanie własne

Ze 178 respondentów największą grupę stanowiły osoby z wykształceniem wyższym – prawie połowa (48,31%),
natomiast drugą co do liczebności ankietowani legitymujący się wykształceniem średnim – 33,15%. Najmniejszą
grupę stanowili rodzice z wykształceniem zawodowym –
16,29%. 4 osoby nie udzieliły odpowiedzi (2,25%). Dane
zawarto w tabeli 4.
Przy badaniu stopnia świadomości rodziców na temat
dziecięcej transplantologii klinicznej skupiono się ogólnym
stanie wiedzy respondentów na temat zagadnienia, postawie wobec transplantacji w kontekście własnego dziecka,
oraz zbadano poziom komunikacji w relacji rodzic – dziecko dotyczącej tego problemu.

Rycina 1. „Czy słyszała Pani/słyszał Pan o transplantologii klinicznej?”
Źródło – opracowanie własne

Prowadząc ankietowanie zbadano, czy respondenci
mieli kontakt z problematyką transplantologii klinicznej. Jak
pokazuje wykres 1, zdecydowana większość, bo aż 93,26%
badanych, słyszała o tym zagadnieniu. Jednak 5,62% ankietowanych nie spotkało się w swoim życiu z tą tematyką. Zatem traktując grupę badaną jako model populacji,
w przybliżeniu co 18 mieszkaniec województwa śląskiego
posiadający dziecko w wieku szkolnym nigdy nie słyszał
o transplantologii klinicznej.
Czy uważa Pani/Pan, że transplantologia powinna się rozwijać oraz że liczba przeszczepów powinna
się stale zwiększać?
Zdecydowana większość respondentów – 92,70% –
uważa że transplantologia powinna się rozwijać oraz że
liczba przeszczepów powinna się zwiększać, natomiast
tylko 5,06% odpowiedziało przecząco. Odpowiedzi dają
dużą nadzieję na możliwości rozwoju transplantologii oraz
wzrost społecznej świadomości w tym zakresie.
Czy zdecydowałaby się Pani/zdecydowałby się
Pan na transplantację narządu od innej osoby dla
Pana/Pani dziecka, gdyby było to szansą na uratowanie jego życia i/lub normalne funkcjonowanie?
92,13% ankietowanych odpowiedziało twierdząco.
Tylko 5,06% nie zdecydowałoby się na taki zabieg. 2,81%
nie udzieliło odpowiedzi. Podobnie jak poprzednie pytanie dotyczy ono bardzo poważnego dylematu moralnego,
przed którym stają osoby decyzyjne w sprawie transplantacji narządów dzieci. Jest to złożony problem medyczny,
psychologiczny i socjologiczny. Z odpowiedzi udzielonych
przez respondentów można wyciągnąć wniosek, że zdecydowana większość badanych chciałaby pozwolić na zabieg
transplantacji mogący uratować życie ich dziecka, a także
umożliwić mu normalne funkcjonowanie. Dla wyników
całego badania ważne jest porównanie ww. odpowiedzi
z wynikami dotyczącymi pytania poprzedniego, czyli kwestii transplantacji narządów od dziecka ankietowanej osoby w celu uratowania (ew. zapewnienia normalnego funkcjonowania) innego pacjenta pediatrycznego.
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Rycina 2. „Czy zdecydowałaby się Pani/zdecydowałby się Pan na
pobranie narządu od Pana/Pani dziecka w przypadku jego śmierci, celem przeszczepienia go potrzebującemu, co byłoby dla niego
szansą na uratowanie życia i/lub normalne funkcjonowanie?”
Źródło – opracowanie własne
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Rycina 2. obrazuje wyniki jednego z kluczowych pytań,
jakie zadano respondentom. Poruszona kwestia moralna
jest najtrudniejszą w kontekście klinicznej transplantologii
pediatrycznej. Oczywiście odpowiedź na to pytanie należy
traktować w znacznym stopniu jedynie jako przybliżenie
stanu faktycznego. Bowiem hipotetyczna kwestia oddania
narządów swojego zmarłego dziecka została przez respondentów rozstrzygnięta w kontekście hipotetycznego
zdarzenia. Zatem ciężko w tej formie badania uwzględnić
warunki panujące w tak trudnym momencie życiowym,
gdzie na decyzję w znacznym stopniu wpływ mają emocje. Stąd też odpowiedź na to pytanie tworzy jedynie przybliżony model faktycznej sytuacji.
Czy uważa Pani/Pan, że temat transplantologii
powinien być poruszany w mediach oraz na lekcjach
w szkołach, celem zwiększenia świadomości i zainteresowania obywateli Polski?
Zgodnie z uzyskanymi wynikami, aż 94,94% ankietowanych uważa, że temat transplantologii powinien być
poruszany w mediach oraz na lekcjach w szkołach, celem
zwiększenia świadomości i zainteresowania obywateli Polski tą kwestią.

Rycina 3. „Czy przeprowadził Pan/Pani rozmowę z dzieckiem na
temat transplantologii?”
Źródło – opracowanie własne

Rozpatrując jednak pytanie dotyczące rozmowy pomiędzy dzieckiem a rodzicem na temat transplantologii
dowiadujemy się, że tylko 35,96% respondentów, z łącznej liczby 178 badanych przeprowadziło taką dyskusję.
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Brak odpowiedniej wiedzy w zakresie transplantologii
uwidacznia się nie tylko w zakresie przeszczepiania narządów miąższowych. Nie należy zapominać o tak istotnych
kwestiach jak krwiodawstwo oraz przeszczep komórek
krwiotwórczych szpiku. Doszukując się przyczyn braku
rozmowy na temat transplantacji pomiędzy dzieckiem
a rodzicem, warto przyjrzeć się starszemu pokoleniu. Stopień świadomości transplantologicznej jest niejednokrotnie wypaczony poprzez braki w edukacji, religię czy też
krąg kulturowy.

Rycina 4. „Czy chciałaby się Pani/chciałby się Pan dowiedzieć więcej na temat transplantologii?”
Źródło – opracowanie własne

Jak obrazuje rycina 4., spośród grupy badanej co
czwarty ankietowany nie wyraża chęci pogłębienia swojej
wiedzy z zakresu transplantologii. Oznacza to, że w przypadku pojawiania się nowych aspektów w tej dziedzinie,
a co za tym idzie nowych możliwości ratowania zdrowia
i życia, ta grupa będzie mniej efektywnie zaangażowana
w ten proces. Co więcej, można założyć, że kampanie
propagujące postawę świadomego dawcy również słabiej
będą oddziaływać na tę część respondentów.

Dyskusja
Bardzo istotnym elementem w opinii rodziców jest kształtowanie świadomości transplantologicznej poprzez organy
edukacji państwowej oraz kulturę masową.
W szkolnictwie polskim brak jest specjalnych zajęć
poświęconych tematyce przeszczepów i problematyce
świadomych dawców organów. Pozostaje zatem pytanie:
„Na kim spoczywa odpowiedzialność za kształtowanie się
świadomości transplantologicznej?”.
Oczywistą odpowiedzią w tej sytuacji wydają się rodzice, jednak piśmiennictwo wskazuje, że temat transplantacji
jest rzadko obecny w komunikacji między dzieckiem a ojcem
czy matką [11]. Ma to bezpośredni wpływ na kształtowanie
się przyszłej świadomości społeczeństwa, bowiem to właśnie relacja rodzic – dziecko stoi u podstaw norm etycznych
wykształconych w procesie socjalizacji jednostki [12].
Zwiększając świadomość starszego pokolenia, jesteśmy w stanie w istotny sposób wpłynąć na najmłodszych,

kształtując w ten sposób pokolenie świadomych dawców.
Warto zwrócić uwagę, że pomimo szeroko zakrojonych
kampanii medialnych oraz wciąż rosnącej liczby świadomych dawców (czego dobrym przykładem jest Centralny Rejestr Niespokrewnionych, Potencjalnych Dawców
Szpiku, liczący 1164915 członków) Polska nadal boryka się
z problemem deficytu krwi oraz komórek krwiotwórczych.
Uwidacznia się to szczególnie w obszarze klinik onkologicznych, gdzie setki pacjentów czeka obecnie na przeszczep komórek macierzystych szpiku.
Aby zwiększyć liczbę świadomych dawców, należy
zwiększać świadomość społeczeństwa już na poziomie wychowania rodzinnego. Wybrane odpowiedzi dają duże nadzieje na możliwość dynamicznego rozwoju transplantologii
jako istotnej dziedziny medycyny, a także na zwiększenie ilości transplantacji. Biorąc pod uwagę pozytywne odpowiedzi
dotyczące chęci zdobywania wiedzy z zakresu przeszczepiania, wydaje się, że odpowiednio przeprowadzony program
edukacyjny ma szanse na zwiększenie zainteresowania oraz
przychylność większości społeczeństwa.

Wnioski
•

•

•

•

•
•

Rodzice dzieci, mających mniej niż 18 lat są
w przeważającej większości zainteresowani zagadnieniami transplantologii klinicznej. Popierają
oni rozwój tej dziedziny medycyny i uważają, że
powinna się ona rozwijać.
Tylko niecałe 36% rodziców przeprowadziło ze
swoimi dziećmi rozmowę na temat przeszczepiania narządów. 62,36% osób poniżej osiemnastego
roku życia nie odbyło z rodzicami takiej dyskusji.
Kwestia rzetelności przekazywanych informacji
w mediach masowych, przez osoby postronne,
a nawet w szkole może być dyskusyjna. Rozbieżność w kwestiach merytorycznych budzi niepokój,
a często nawet lęk, powodując zniechęcenie części społeczeństwa do tematu transplantologii.
Odpowiednio przeprowadzone programy edukacyjne, powszechność i łatwość zdobywania informacji na temat przeszczepiania wpłynie pozytywnie na świadomość społeczeństwa, a także pozwoli
na prowadzenie rzetelnej debaty publicznej.
Istotną kwestią jest przekazywanie wiedzy najmłodszym.
Kluczem do rozwiązania problemu jest działanie
mające na celu rozwijanie programów transplantacyjnych, a także edukację i uświadamianie społeczeństwa.

Serdeczne podziękowania dla Pana Doktora Jarosława
Czerwińskiego (dyr. medyczny Centrum Organizacyjno-

Koordynacyjnego do spraw Transplantacji „Poltransplant”)
za pomoc udzieloną podczas pisania artykułu.
Oświadczenia
Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów
Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
Źródła finansowania
Autorzy deklarują brak źródeł finansowania.
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STRESZCZENIE
Wstęp. Przystosowanie się do choroby jest bardzo ważne dla przebiegu procesu leczenia, a akceptacja choroby jest jego wyznacznikiem.
Cel pracy. Ocena stopnia akceptacji i przystosowania psychicznego do choroby u kobiet leczonych z powodu nowotworu piersi oraz ustalenie zmiennych
niezależnych, które determinują poziom akceptacji choroby.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej (KB 71/2017) na próbie 100 kobiet hospitalizowanych z powodu
nowotworu piersi. Narzędzia badawcze wykorzystane w pracy: kwestionariusz ankiety własnej, Skala Akceptacji Choroby i Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej.
Wyniki. Średni poziom akceptacji choroby według AIS w badanej próbie wyniósł 28,2 punktów. Kobiety najczęściej wykazywały strategię „ducha walki”
w radzeniu sobie z chorobą nowotworową. Nie stwierdzono różnicy między wiekiem (p = 0,9458), wykształceniem (p = 0,9163), miejscem zamieszkania
(p = 0,5555), aktywnością zawodową (p = 0,5445), stanem cywilnym (p = 0,8918) i statusem materialnym (p = 0,3819) a stopniem akceptacji choroby. Otrzymywane wsparcie instrumentalne (p = 0,9033) i typ rozpoznania nowotworu piersi (łagodny, złośliwy) nie warunkują stopnia akceptacji choroby
(p = 0,1671). Wykazano, że wzrost strategii nasilenia „zaabsorbowania lękowego” wpływa na zmniejszenie poziomu akceptacji choroby (p < 0,01). Wzrost
nasilenia strategii „bezradności-beznadziejności” powoduje obniżenie akceptacji choroby (p < 0,01). Poziom akceptacji choroby istotnie warunkuje życie
intymne badanej próby kobiet (p = 0,02).
Wnioski. Badana próba prezentowała wysoki poziom akceptacji choroby. Strategie: „zaabsorbowania lękowego” i „bezradności-beznadziejności” w istotny sposób warunkowały poziom akceptacji choroby. Najwyższą średnią w skali AIS uzyskały kobiety, u których choroba nowotworowa piersi nie wpłynęła na relacje intymne z partnerem. Zmienne socjodemograficzne, otrzymywane wsparcie instrumentalne, typ rozpoznania nowotworu piersi nie różnicowały akceptacji choroby wśród badanych.
Słowa kluczowe: akceptacja choroby, strategie radzenia sobie, nowotwór piersi.
ABSTRACT
Introduction. Adjustment to disease is crucial for the treatment process, and acceptance of illness constitutes its determinant.
Aim of the study. Assessment of acceptance and mental adjustment to illness in women treated for breast cancer and determination of independent variables determining its level.
Material and methods. The study was carried out upon acceptance of the Bioethics Committee and involved 100 women hospitalized for breast cancer.
Research tools used were: survey questionnaire of own design, Acceptance of Illness Scale, Mental Adjustment to Cancer Scale.
Results. Mean AIS score in the study population was 28.2. The most common strategy for coping with cancer was “fighting spirit”. No correlations were
found between the level of illness acceptance and the following variables: age (p = 0.9458), educational attainment (p = 0.9163), place of residence
(p = 0.5555), professional activity (p = 0.5445), marital status (p = 0.3819) and material situation (p = 0.3819). Instrumental support received and
(p = 0.9033) type of breast cancer diagnosis (benign, malignant) did not determine acceptance of illness (p = 0.1671). The level of illness acceptance decreased with the intensification of the “anxious preoccupation” and “helplessness/hopelessness” strategies (p < 0.01 for both) and significantly determined the intimate life of the study population (p = 0.02).
Conclusions. The study population demonstrated a high level of acceptance of illness, which was significantly determined by strategies of “anxious preoccupation” and “helplessness/hopelessness”. The highest mean AIS score was obtained by women whose breast cancer did not affect their intimate relationship with partners. Sociodemographic variables, instrumental support received and type of cancer diagnosis did not determine illness acceptance
in the study population.
Keywords: acceptance of illness, disease coping strategies, breast cancer.
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Wstęp
Nowotwory stanowią narastający problem zdrowotny,
społeczny i ekonomiczny polskiego społeczeństwa. W 2015
roku Krajowy Rejestr Nowotworów otrzymał informację
o 81632 pierwszorazowych zgłoszeniach nowotworów
złośliwych u kobiet. Standaryzowane współczynniki zachorowalności u kobiet ogółem w 2015 roku wynosiły
214,3/105. Najczęściej rejestrowanym nowotworem był
nowotwór złośliwy piersi i wynosił 22,2% [1]. Etiologia
większości przypadków raka piersi jest nieznana. Najważniejszymi czynnikami ryzyka występowania nowotworów
piersi są między innymi: starszy wiek kobiety, nosicielstwo mutacji niektórych genów (przede wszystkim BRCA1
i BRCA2), rodzinne występowanie raka piersi, zwłaszcza
w młodszym wieku, pierwsza miesiączka we wczesnym
wieku, menopauza w późnym wieku, późny wiek pierwszego porodu zakończonego urodzeniem żywego dziecka,
długotrwała hormonalna terapia zastępcza, ekspozycja na
działanie promieniowania jonizującego i niektóre łagodne
choroby rozrostowe piersi. Badania przesiewowe polegające na poddawaniu badaniu mammograficznemu kobiet
bez objawów klinicznych są najlepszą metodą wczesnego
wykrywania raka piersi [2].
Choroba nowotworowa jest silnym stresorem dla kobiety, zmuszającym ją do wielopłaszczyznowych zmian
adaptacyjnych w celu przystosowania się do nowej, niekorzystnej sytuacji. Głównym problemem kobiet może
okazać się radzenie sobie z konsekwencjami strat, jakie
przynosi choroba nowotworowa, do których zalicza się
między innymi: utratę zdolności do prawidłowego funkcjonowania, która jest związana z osłabieniem fizycznym, utratę funkcjonowania społecznego, która wiąże się
z wycofaniem z dotychczas pełnionych funkcji w rodzinie
i życiu zawodowym czy utratę kontaktów interpersonalnych spowodowanych objawami choroby, terapią, bólem
i cierpieniem [3]. Jakość życia kobiet z chorobą nowotworową piersi wiąże się z adaptacją do choroby, która jest
przystosowaniem się do nowej sytuacji, co ma znaczący
wpływ na dalsze funkcjonowanie jednostki. Każdy człowiek postrzega inaczej swoją chorobę. Akceptacja choroby
nie jest wyrazem słabości i rezygnacji, lecz wynika z siły
kobiety, która przyjmuje i godzi się z tym, na co nie ma
wpływu. Osoby, które akceptują chorobę, doświadczają
mniej negatywnych emocji i chętniej współuczestniczą
w procesie leczenia [4, 5]. Przystosowanie do choroby nowotworowej to problem radzenia sobie z samą chorobą
i jej konsekwencjami, a w dłuższej perspektywie konieczność poradzenia sobie z szeroko pojętymi zmianami w jakości życia. Badania donoszą, że lepsze rokowanie, biorąc
pod uwagę: długość przeżycia, brak nawrotów choroby

i wyższy poziom jakości życia, wiążą się z wyborem aktywnych strategii radzenia sobie z chorobą, takich jak duch
walki czy pozytywne przewartościowanie. Ocena preferowanych strategii jest przydatna na każdym etapie leczenia
i rehabilitacji, a ocena stopnia akceptacji choroby posiada
istotne znaczenie w holistycznej terapii chorób nowotworowych [6].

Cel pracy
Ocena stopnia akceptacji i przystosowania psychicznego do choroby u kobiet leczonych z powodu nowotworu
piersi oraz ustalenie zmiennych niezależnych, które determinują poziom akceptacji choroby.

Materiał i metody
Do badania włączono 100 kobiet, które przebywały
w Oddziale Klinicznym Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej (KB71/2017). Kryterium
włączenia do badania stanowiło rozpoznanie nowotworu
piersi i rozpoczęte leczenie (chemioterapia, radioterapia,
hormonoterapia, operacja oszczędzająca, mastektomia
radykalna, mastektomia prosta, wycięcie wartowniczego
węzła chłonnego, wycięcie układu chłonnego dołu pachowego). Udział respondentek w projekcie był celowy,
dobrowolny i anonimowy. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, a narzędzia badawcze stanowiły: kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji, Skala
Akceptacji Choroby (AIS) oraz Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej (Mini-MAC), które
zostały zakupione w Pracowni Testów Psychologicznych
w Warszawie, po okazaniu wymaganych kwalifikacji.
Kwestionariusz ankiety własnej składał się z 31 pytań
opracowanych na podstawie literatury przedmiotu. Pierwsza
część dotyczyła danych socjodemograficznych (metryczka).
Kolejne pytania związane były z wywiadem położniczym
(wiek, w którym kobieta zaszła po raz pierwszy w ciążę,
rodność, liczba dzieci żywo urodzonych, liczba przebytych
poronień, karmienie piersią). Dalsze pytania podejmowały
zagadnienia związane z diagnozą i rodzajem wykrytej zmiany nowotworowej piersi, przeprowadzenia badań diagnostycznych oraz metod leczenia. Ważnym elementem było
uzyskanie informacji na temat otrzymywanego wsparcia
społecznego oraz życia intymnego kobiet w przebiegu choroby i leczenia nowotworu piersi.
Skala Akceptacji Choroby (Acceptance of Illness Scale
– AIS), której autorami są B.J. Felton, T.A. Revenson oraz
G.A. Hinrichsen. Skala została zaadaptowana do warunków polskich przez Z. Juczyńskiego. Zbudowana jest z 8
stwierdzeń, które koncentrują się na konsekwencjach
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złego stanu zdrowia. Następstwa choroby związane są
z ograniczeniami, brakiem samowystarczalności, obniżonym poczuciem wartości oraz zależnością od innych
osób wywołanymi przez zły stan zdrowia. Skala powstała
w celu określenia poziomu akceptacji choroby osób dorosłych. Wyższy poziom akceptacji choroby powoduje lepsze przystosowanie i zwiększenie komfortu psychicznego. Każde stwierdzenie zawiera 5-stopniową skalę, gdzie
1 oznacza zdecydowanie zgadzam się, a 5 – zdecydowanie
nie zgadzam się. Badanie trwa około 5 minut. Suma punktów wszystkich stwierdzeń mieści się od 8 do 40 punktów.
Za niski wynik stwierdza się ilość punktów poniżej 20, wynik średni ograniczony jest do 20-30 punktów, a uzyskanie
wyniku wysokiego związane jest z otrzymaniem powyżej
30 punktów. Niski wynik stanowi brak akceptacji choroby,
natomiast wynik wysoki związany jest z niewystępowaniem negatywnych emocji dotyczących choroby oraz akceptacją choroby [7].
Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej (Mental Adjustment to Cancer Scale-MiniMAC), której autorami są M. Watson, M. Law, M. dos
Santos i wsp. w polskiej adaptacji Z. Juczyńskiego, składa
się z 29 stwierdzeń, które mierzą sposoby radzenia sobie
z chorobą nowotworową w 4 strategiach: zaabsorbowanie lękowe, duch walki, bezradność-beznadziejność oraz
pozytywne przewartościowanie. Każde ze stwierdzeń
składa się z 4 stopni odpowiedzi, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie, a 4 – zdecydowanie tak. Każda strategia
zawiera 7 stwierdzeń. Badanie trwa około 10 minut. Dla
każdej strategii radzenia sobie z chorobą wyniki oblicza się
indywidualnie. Wyniki każdego ze sposobów mieszczą się
między 7 a 28 punktami. Wyższy wynik charakteryzuje się
wzmocnieniem zachowań określonej strategii radzenia sobie z chorobą. Uzyskane wyniki porównywane zostają ze
średnimi wynikami sposobu radzenia sobie z chorobą [7].
Wiek badanej próby wahał się od 24 do 82 lat. Średnia
wieku wynosiła 56 lat z SD = 10,82 lata. Wykształcenie
wyższe posiadało 39% badanych, średnie – 36%, a zawodowe i podstawowe odpowiednio – 17% i 8% kobiet.
Mieszkankami miast było 81% respondentek, a wsi – 19%.
Większość ankietowanych pracowała zawodowo (47%).
Status bezrobotnej deklarowało 9% kobiet. Świadczenia
emerytalne oraz rentowe pobierało odpowiednio 38%
i 6% badanych. Najliczniejszą grupę stanowiły kobiety
zamężne (65%). W związkach nieformalnych żyło 5%
respondentek. Pozostałe ankietowane to wdowy (15%),
rozwiedzione (11%) oraz osoby samotne (4%). Ponad
90% badanych wskazało na dobry status materialny. Niekorzystne położenie ekonomiczne deklarowało 9% kobiet. W wyniku ankietowania wykazano, że wiek zajścia
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po raz pierwszy w ciążę u kobiet wahał się od 18 do 47 lat
ze średnią 24,76 lat i SD=5,65. Nieródek było 10%. Dwukrotnie rodziło 33% kobiet. Jedna respondentka rodziła
ośmiokrotnie. Najliczniejszą grupą były wieloródki (65%),
pierworódki stanowiły 24% kobiet. Porody martwych
dzieci wskazało 11% badanych. Poronienia przebyło 27%
respondentek.
Analizę zebranego materiału przeprowadzono za pomocą pakietu statystycznego PQStat wersja 1.6.2.901.
Związek Skali Akceptacji Choroby z wiekiem i skalami strategii radzenia sobie z chorobą nowotworową (Mini-MAC)
analizowano szacując współczynniki korelacji rangowej
Spearmana. Wyniki skali AIS w zależności od zmiennych
grupujących analizowano testem U Manna-Whitneya (gdy
k = 2) lub testem Kruskala-Wallisa oraz post-hoc DunnaBonferroniego (gdy k > 2). Za istotne przyjęto prawdopodobieństwo testowe na poziomie p < 0,05 a za wysoce
istotne przyjęto prawdopodobieństwo testowe na poziomie p < 0,01.

Wyniki
W wyniku ankietowania wykazano, że regularne samobadanie piersi wykonywało 21% kobiet, czasami – 37% badanych, nigdy nie wykonywało samobadania piersi – 5%
ankietowanych. Badanie USG piersi raz w roku wykonywało 25% kobiet co dwa lata – 27%, nigdy nie wykonało
badania 37% respondentek. Badanie mammograficzne co
dwa lata wykonywało 56% kobiet, nigdy wcześniej tego
rodzaju badania nie miało 46% respondentek. Najczęściej
zmiana w piersi wykryta była przez samą kobietę (54%),
lekarza (41%), partnera (4%) oraz położną (1%). U 35%
badanych nowotwór piersi występował w najbliższej rodzinie. Powyżej 55 roku życia menopauza wystąpiła u 17%
respondentek, na pojawienie się miesiączki poniżej 12 roku
życia wskazało 13% kobiet. Pierwszy poród w późnym
wieku przebyło 12% kobiet. Najmniej liczną grupę stanowiły respondentki narażone na promieniowanie jonizujące (4%) oraz u których wystąpiła mutacja genów BRCA1
oraz BRCA2 (4%). Ponad połowa (69%) badanych karmiła
piersią. Przez pierwsze trzy miesiące życia dziecka karmiło
naturalnie 33% respondentek, 6 miesięcy – 22% kobiet,
a przez rok – 8% badanych. Nigdy nie karmiło piersią
18% kobiet. Z powodu nowotworu złośliwego piersi leczyło się 81% respondentek, a 19% z powodu zmiany
nowotworowej łagodnej. Pierwszą reakcją na wiadomość
o chorobie w badanej próbie był lęk (47%) oraz smutek
(19%), a uczucia złości doświadczyło 16% respondentek.
Wiadomość o chorobie u 7% pacjentek wywołała panikę,
a 6% kobiet odczuwało żal. Wiadomość o nowotworze
piersi wywołała u 3% kobiet depresję, która stwierdzona

została przez lekarza psychiatrę, a 2% badanych przejawiało obojętność. W opinii 80% kobiet rodzina i bliscy
stali się bardziej opiekuńczy z chwilą rozpoznania choroby.
W przypadku 17% respondentek wiadomość o chorobie
nie spowodowała żadnej zmiany w stosunkach rodzinnych. W badanej próbie 2% respondentek uważało, że
rodzina nie czuła się przy nich swobodnie, a 1% badanych
wskazało na odsunięcie się rodziny i bliskich w związku
z wiadomością o chorobie. Według 70% kobiet choroba
nie wpłynęła na ich życie intymne, natomiast u 19% respondentek nastąpiło zmniejszenie częstości kontaktów
seksualnych z partnerem. Z chwilą rozpoznania choroby
11% kobiet zrezygnowało z kontaktów intymnych. Ponad
połowa badanych (60%) wykazała, że choroba nie wpłynęła na ich życie towarzyskie, a ograniczenie kontaktów
nastąpiło u 29% osób. U 8% kobiet choroba spowodowała zwiększenie kontaktów towarzyskich. Niezmienione
poczucie atrakcyjności wskazało 63% kobiet, odmienne
zdanie prezentuje 37% badanych. Umiejętność radzenia
sobie w trudnych sytuacjach wskazało 90% respondentek, a 10% nie potrafiło poradzić sobie w sytuacjach stresogennych.
Średnia poziomu akceptacji choroby badanej próby
mierzona za pomocą skali AIS wyniosła 28,2 z SD = 7,56.
Minimalna ilość punktów, jaką uzyskały respondentki,
wynosiła 8, maksymalna 40. Uzyskane dane świadczą
o wysokim poziomie akceptacji choroby wśród badanych
kobiet. Wysoki poziom akceptacji choroby wykazało
45% badanych, akceptację choroby na poziomie średnim oraz niskim wykazało odpowiednio 41% oraz 14%.
W kolejnym etapie badania poddano analizie poszczególne zagadnienia zawarte w skali AIS, z której wynika,
że spośród wszystkich obszarów akceptacji choroby
najwyżej oceniono poczucie: „choroba sprawia, że czuję
się niepotrzebny” (średnia 3,7, SD = 1,25) oraz „mój stan
zdrowia sprawia, że nie czuję się pełnowartościowym
człowiekiem” (średnia 3,69, SD = 1,27)”. Najniżej ocenione zostało poczucie: „problemy ze zdrowiem sprawiają, że jestem bardziej zależny od innych niż tego chcę”
(średnia 3,33, SD = 1,16). Dane z obserwacji zawarto
w tabelach od 1 do 3. Podstawą oceny strategii radzenia
sobie z chorobą nowotworową były wyniki uzyskane za
pomocą Skali Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej (Mini-MAC). W wyniku ankietowania wykazano, że najczęstszą strategią radzenia sobie
z chorobą nowotworową był „duch walki” (63%), „bezradność-beznadziejność” przejawiała jedna pacjentka.
„Pozytywnie przewartościowało” problem choroby 24%
kobiet, a „zaabsorbowanie lękowe” wykazało 12% respondentek. Dane z obserwacji zawarto w tabeli 4.

Kolejnym etapem pracy było ustalenie, które zmienne niezależne różnicują stopień akceptacji choroby. Do
analizy włączono czynniki socjodemograficzne (wiek,
wykształcenie, stan cywilny, status materialny, miejsce zamieszkania, aktywność zawodową) otrzymywane wsparcie społeczne, strategie radzenia sobie z chorobą, typ
rozpoznania nowotworu piersi (złośliwy, łagodny) oraz
relacje intymne z partnerem. W wyniku analizy nie stwierdzono różnicy istotnej statystycznie między wiekiem (p =
0,94), wykształceniem (p = 0,9163), stanem cywilnym
(p = 0,8918), statusem materialnym (p = 0,3819), miejscem zamieszkania (p = 0,5555) i aktywnością zawodową
(p = 0,5445) a poziomem akceptacji choroby według skali AIS. Statystyki opisowe zawarto w tabelach od 5 do 10
i rycinie 1. Odnosząc się do zmiennej otrzymywane wsparcie społeczne, nie wykazano różnicy istotnej statystycznie między otrzymywanym wsparciem instrumentalnym
a stopniem akceptacji choroby (p = 0,9033) – tabela 11.
W wyniku analizy statystycznej wykazano, że istnieje różnica między poziomem akceptacji choroby według skali
AIS, a strategiami radzenia sobie z chorobą według skali Mini-MAC. Parametry skali AIS są wysoce istotnie (p <
0,01) ujemnie skorelowane na średnim poziomie z parametrami strategii „zaabsorbowanie lękowe”. Dla strategii
tej średnia wynosiła 16,99, a zakres wyników mieścił się
w przedziale od 7 do 26. Wzrost nasilenia „zaabsorbowania lękowego” wpływa na zmniejszenie poziomu akceptacji choroby. Parametry skali AIS są również wysoce istotnie
(p < 0,01) ujemnie skorelowane na średnim poziomie z parametrami strategii „bezradność-beznadziejność”. W przypadku tej strategii średnia wynosiła 12,44, a zakres wyników mieścił się w przedziale od 7 do 24. Wzrost nasilenia
„bezradności-beznadziejności” powoduje obniżenie akceptacji choroby. W przypadku strategii „duch walki” oraz
„pozytywne przewartościowanie” korelacje z parametrami
Skali Akceptacji Choroby są nieistotne statystycznie (p >
0,05). Powyższe dane przedstawione zostały w tabeli
12 oraz rycinach od II do V. Analizując poziom akceptacji
choroby ze względu na typ rozpoznania nowotworu piersi
(postać złośliwa, łagodna), nie stwierdzono różnicy istotnej statystycznie (p > 0,05). Wyższą średnią w skali AIS
uzyskały badane, u których zdiagnozowano nowotwór
łagodny (30,47), respondentki ze zdiagnozowanym nowotworem złośliwym piersi uzyskały średnią 27,86. Dane
z obserwacji zawarto w tabeli 13. W naszej pracy postanowiono także ustalić, czy życie intymne kobiet w istotny
sposób różnicuje poziom akceptacji choroby. Wykazano,
że istnieje różnica istotna statystycznie między poziomem
akceptacji choroby a relacjami intymnymi z partnerem.
Najwyższą średnią w skali AIS uzyskały badane, u których
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choroba nie wpłynęła na życie intymne (29,27), najniższą
średnią otrzymały respondentki, u których nastąpiła rezygnacja z kontaktów intymnych (23,18). Dane z obserwacji
zawarto w tabeli 14.
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Akceptację choroby w przedstawionej pracy należy rozumieć jako brak kłopotów z adaptacją do ograniczeń narzuconych przez chorobę nowotworową piersi, poczucie
niezależności i samowystarczalności mimo choroby, zachowane i nieobniżone poczucie własnej wartości oraz
brak przeświadczenia, że własna choroba może negatywnie wpływać na otoczenie. W materiale własnym ogólny
wskaźnik akceptacji choroby w badanej próbie kształtował się na poziomie wysokim, 45% badanych kobiet
uzyskało wynik >31 punktów. Średnia skali AIS wynosiła
28,2 punktów. Otrzymane wyniki nie różnią się istotnie od
zaprezentowanych przez innych autorów. Porównywalny
wynik uzyskał Juczyński (28,13) u kobiet z rakiem sutka [7].
W badaniu Pawlik i wsp.[8] prawie połowa badanych kobiet po mastektomii prezentowała wysoki stopień akceptacji choroby. W momencie rozpoznania raka piersi 92,59%
badanych nie zaakceptowało choroby. Po zabiegu mastektomii u 75,93% kobiet stwierdzono akceptację choroby.
Prawie 25% kobiet nie pogodziło się z chorobą. Wykazano zależność pomiędzy czasem, jaki upłynął od operacji
a akceptacją choroby. Najszybciej kobiety zaakceptowały
chorobę w czasie do 6 miesięcy po operacji (22%). Wyższy
poziom akceptacji prezentowały kobiety, które pogodziły
się z chorobą do 2 lat po operacji. Bąk-Sosnowska i wsp.
[9] przeprowadzili badanie wśród kobiet w pierwszych
dobach po zabiegu mastektomii. Respondentki uzyskały
średnią 24,56 według skali AIS. W badaniu Lewandowskiej
-Abucewicz i wsp. [10] 42% kobiet po mastektomii uzyskało wysoki stopień akceptacji swojej choroby. Kaźmierczak
i wsp. [11] wykazali, że kobiety korzystające z różnych form
psychoterapii po zabiegu mastektomii bardziej akceptują
swoją chorobę i ograniczenia z nią związane, cechuje je
konstruktywne myślenie i spadek myślenia destruktywnego. Kobiety leczone chirurgicznie z powodu nowotworu piersi wykazały przeciętny poziom akceptacji choroby
w badaniu Łuczyk i wsp. [12]. Ogólny wynik w skali AIS
wynosił 25,82 punktów. Niski wskaźnik akceptacji choroby uzyskało 26,76% respondentek, zaś wartości średnie
33,80% próby badanej. Wysoki wskaźnik akceptacji choroby wykazało 39,43% kobiet.
W naszym badaniu respondentki spośród wszystkich
obszarów akceptacji choroby najwyżej oceniły poczucie:
„choroba sprawia, że czuję się niepotrzebny” oraz „mój
stan zdrowia sprawia, że nie czuję się pełnowartościowym
Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (57) 2018

człowiekiem”. Najniżej ocenione zostało poczucie: „problemy ze zdrowiem sprawiają, że jestem bardziej zależny
od innych niż tego chcę”. W badaniu Łuczyk i wsp. [12]
badane wysoko określiły stwierdzenia: „choroba sprawia,
że jestem ciężarem dla swojej rodziny i przyjaciół”, „mój
stan zdrowia, sprawia, że nie czuję się pełnowartościowym człowiekiem” oraz „choroba sprawia, że czasem
czuje się niepotrzebna”. Lewandowska-Abucewicz i wsp.
[10] wykazali, że 22 (37%) respondentki nie ma problemu z przystosowaniem się do ograniczeń narzuconych
przez chorobę, 24 (40%) kobiety czują się potrzebne, a 30
(50%) badanych uważa, że nie jest ciężarem dla rodziny
i przyjaciół. Pełnowartościowym człowiekiem, pomimo
swojej choroby, czuje się 19 (32%) Amazonek.
Przystosowanie do choroby nowotworowej jest pojęciem szerokim, które należy rozumieć jako globalne radzenie sobie z nową sytuacją, jej wszystkimi, zwłaszcza
negatywnymi konsekwencjami oraz ze zmianami jakości
życia, do których dochodzi wskutek choroby [13]. W samym procesie przystosowywania się do traumatycznej
sytuacji człowiek może radzić sobie na różne sposoby.
W badaniu własnym ponad połowa badanych kobiet
(63%) wykazała strategię ducha walki, postawę optymistyczną, jako strategię radzenia sobie z chorobą nowotworową, skłaniającą kobiety do traktowania choroby,
jako osobistego wyzwania i do podejmowania działań
zwalczających chorobę. Kolejną strategią prezentowaną
przez badaną próbę było pozytywne przewartościowanie
(24%), wyrażające takie przeorganizowanie spostrzegania
własnej choroby, aby przy pełnym zrozumieniu jej powagi znaleźć w sobie nadzieję i zadowolenie z przeżytych
do tej pory lat. Jedna respondentka wykazała się strategią bezradności-beznadziejności, świadczącą o poczuciu
bezsilności, zagubieniu, biernym poddaniu się chorobie.
Zaabsorbowanie lękowe to strategia charakteryzująca się
postawą nacechowaną stałym niepokojem, ciągłym myśleniem o chorobie, która postrzegana jest jako niekontrolowalne zagrożenie wywołujące lęk. Ten rodzaj strategii
deklarowało 12% badanych kobiet. Badacze zajmujący
się skutecznością strategii zwracają uwagę na aspekt elastyczności radzenia sobie z chorobą, czyli posługiwanie się
różnorodnymi strategiami zmieniającymi się w zależności
od czasu i sytuacji [14]. W badaniu Szczepańskiej-Gieracha i wsp. [15] u kobiet leczonych onkologicznie natężenie
strategii konstruktywnych (duch walki, pozytywne przewartościowanie) osiągnęło bardzo wysokie wartości. Jest
to wyraz uruchomienia silnych mechanizmów obronnych,
których celem jest redukcja negatywnych emocji i utrzymanie względnego komfortu psychicznego. Po pomyślnie
zakończonym leczeniu onkologicznym natężenie strategii

konstruktywnych spada, co jest wyrazem powrotu do normy, a nie pogorszenia stanu emocjonalnego. W prezentowanych badaniach przeważają strategie konstruktywne
radzenia sobie z chorobą nowotworową. Odmienne wyniki uzyskali Malicka i wsp. [16]. Współczynnik dla aktywnych strategii dla kobiet z nowotworami narządu rodnego
był niski, a dla strategii destrukcyjnych – znacznie wyższy.
Porównując dwie grupy pacjentek z nowotworami kobiecymi, autorzy wskazali na częstsze korzystanie ze strategii
konstruktywnych przez chore na raka sutka niż narządu
rodnego. Juczyński [17] w próbie normalizacyjnej kwestionariusza Mini-MAC na 266 pacjentach z nowotworami
narządu rodnego, piersi, prostaty, żołądka, jelit, trzustki
i krtani wskazuje, że częściej mężczyźni korzystają ze strategii destrukcyjnych niż kobiety. Doniesienie Milik [18] pokazuje, że kobiety z nowotworem piersi przed zabiegiem
i po zabiegu operacyjnym najczęściej stosowały strategie
konstruktywne (duch walki) niż destrukcyjne (bezradnośćbeznadziejność).
Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między
wynikami dotyczącymi strategii radzenia sobie z chorobą
u pacjentek z rakiem piersi w zależności od przebytego zabiegu (mastektomia czy zabieg oszczędzający).
Przeprowadzona analiza materiału własnego nie wykazała istotnych statystycznie różnic między: wiekiem, wykształceniem, stanem cywilnym, miejscem zamieszkania,
statusem materialnym i aktywnością zawodową badanych
a poziomem akceptacji choroby. Wielu autorów również
nie potwierdza wieku jako determinantu akceptacji choroby u kobiet z nowotworem piersi [8, 12, 19]. Analiza statystyczna wykazała istotną statystycznie zależność między
akceptacją choroby a wykształceniem w badaniu Łuczyk
i wsp. [12]. Wyższy stopień akceptacji wykazały kobiety
z wykształceniem podstawowym oraz wyższym w porównaniu z wykształceniem średnim. Nowicki i wsp. [20]
wykazali, że kobiety zamieszkujące tereny miejskie charakteryzowały się wyższym poziomem akceptacji choroby, co
tłumaczy lepszym dostępem do informacji i stowarzyszeń,
takich jak Kluby Amazonek. Lewandowska-Abucewicz
i wsp. [10] nie wykazali, aby zmienne socjodemograficzne
(wiek, miejsce zamieszkania, stan cywilny) warunkowały
poziom akceptacji choroby wśród kobiet z nowotworem
piersi. Wiek, stan cywilny, wykształcenie, aktywność zawodowa i rodność nie korelowały ze stopniem akceptacji choroby w badaniu Nowickiego i Krzemkowskiej [21].
Ogólny średni poziom akceptacji choroby był najwyższy
u kobiet między 30 a 50 rokiem życia, zaś badane po 70
roku życia osiągnęły wskaźnik najniższy. Różnica w akceptacji choroby była istotna ze względu na miejsce zamieszkania, odnosiła się do kobiet z obszarów wiejskich

i oświadczenia: „mam problemy z przystosowaniem się do
ograniczenia nałożone przez moją chorobę”. Status materialny w istotny sposób warunkował poziom akceptacji
choroby. Kobiety w dobrym położeniu ekonomicznym
uzyskały wyższe wartości w skali AIS niż kobiety ubogie.
W badaniu Religioni i wsp.[22] głównym czynnikiem
społeczno-ekonomicznym różnicującym wyniki skali AIS
wśród respondentów w poszczególnych grupach (rak
prostaty, piersi, płuc, jelita grubego) były dochody. We
wszystkich grupach można było zaobserwować liniową
korelację między dochodem netto na gospodarstwo domowe a stopniem akceptacji choroby. U badanych z rakiem piersi różnice były wyraźne: ze średniego wyniku skali
AIS – 24,38 wśród osób o niskich dochodach do 31,49 –
u osób o najwyższych dochodach.
Diagnoza „nowotwór piersi” zawsze jest dla kobiety wyjątkowym wydarzeniem w jej życiu, bezpośrednio powodującym wytrącenie jej z normalnego funkcjonowania. Jest
wydarzeniem bolesnym i budzącym ogromny niepokój, jest
tak zwanym wydarzeniem krytycznym, które zdecydowanie
wymaga od kobiety wprowadzenia wielu zmian w jej życiu
i we wszystkich przez nią pełnionych rolach społecznych.
Otrzymywane wsparcie społeczne pozwala przystosować się choremu do nowej sytuacji życiowej. Jego podstawą
jest istnienie sieci społecznej, dzięki której łatwiej zaakceptować życie z chorobą. Człowiek, który ma świadomość
wsparcia lepiej radzi sobie z zaistniałym problemem, ponieważ wierzy, że w przypadku pojawienia się krytycznych
wydarzeń życiowych może liczyć na opiekę ze strony otoczenia [23]. Badana próba w 100% otrzymywała wsparcie
emocjonalne od najbliższych. Analizując otrzymywane
wsparcie instrumentalne, nie wykazano związku ze stopniem akceptacji choroby. W badaniu Nowickiego i wsp. [20]
dla większości pacjentek największym wsparciem okazały
się dzieci, następnie mąż/partner, lekarz oraz przyjaciele,
a najmniejszym wsparciem dla kobiet podczas choroby
okazała się matka. Pielęgniarki były wsparciem dla 17%
chorych respondentek. Duża liczba badanych, która oceniła, że największym dla nich wsparciem jest lekarz i pielęgniarka, świadczy o przełamaniu barier komunikacyjnych
między zespołem medycznym a pacjentem i tym samym
staje się podstawą do lepszej współpracy między nimi. Akceptacja choroby nie pozostawała w istotnej statystycznie
korelacji z wynikami wsparcia społecznego i jego pozycjami w badaniu Kurowskiej i Andrzejewskiej [23]. Najwyższe wsparcie zarówno społeczne, jak i informacyjne,
instrumentalne, wartościujące i emocjonalne odnotowano
wśród osób o niskim poziomie akceptacji choroby, najniższe wsparcie w grupie akceptacji przeciętnej. W badaniu
Stadnickiej i wsp.[24] ponad jedna trzecia badanych kobiet
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twierdziła, że mąż/partner dawał im wsparcie emocjonalne i fizyczne podczas choroby, jedna piąta respondentek
wskazała na bliższe relacje emocjonalne z partnerem.
Jednak, co siódma badana twierdziła, że była samotna
w chorobie, a co dziesiąta zgłaszała gorsze relacje emocjonalne z mężem. Realne wsparcie uzyskane od rodziny,
przyjaciół odczuwało 61,7% kobiet, a znacznie mniej od
personelu szpitala.
Poziom akceptacji choroby w badanej próbie w istotny
sposób warunkowały relacje intymne z partnerem. Wyższą średnią w skali AIS uzyskały kobiety, u których choroba
nie zmieniła życia seksualnego. Z chwilą rozpoznania choroby 11% badanych zrezygnowało w ogóle z życia intymnego. W innym doniesieniu wykazano, że u 38,02% kobiet
aktywność seksualna nie uległa zmianie w porównaniu
z okresem sprzed choroby, u co trzeciej respondentki była
znacznie gorsza, a co czwarta badana nie prowadziła życia
seksualnego. Wiek badanych kobiet miał istotny wpływ na
aktywność seksualną [24].
Choroba nowotworowa stawia człowieka przed wieloma zmiennymi w czasie wyzwaniami i zadaniami, które
zależą od: metody leczenia, struktur poznawczych osoby
chorej, emocjonalnej i behawioralnej reakcji oraz społeczno-kulturowego kontekstu, w którym osoba ta funkcjonuje. Z czasem trwania choroby nowotworowej u osoby
nią dotkniętej, będą zachodzić jakościowo różne procesy
psychologiczne.
W takim ujęciu choroba nowotworowa to rozciągnięty
w czasie proces, podczas którego zmieniają się wymagania pojawiające przed osobą chorą oraz sposoby radzenia
sobie z nimi. Taki sposób myślenia prowadzi do podejmowania prób wyodrębnienia faz zmagania się z chorobą,
w których na pierwszy plan będą wysuwały się odmienne
procesy psychiczne. W literaturze wyodrębnia się trzy fazy
przystosowania się do choroby nowotworowej. Początkowa reakcja na postawioną diagnozę, najczęściej ma postać
niedowierzania, zaprzeczania lub szoku, a chora podważa wówczas uzyskane wyniki bądź kompetencje lekarza,
a także zniekształca dopływające do niej informacje, próbując ochronić się przed konsekwencjami wynikającymi
z postawionej diagnozy. Kolejną fazą jest dysforia, gdy
chora zaczyna zdawać sobie sprawę z realności postawionej diagnozy, może wtedy odczuwać silne napięcie
i związane z nim symptomy, takie jak: bezsenność, utrata apetytu, trudności w koncentracji, obniżenie nastroju
i wzrost lęku. W fazie adaptacji kobieta chora onkologicznie rozwija strategie radzenia sobie z chorobą przewlekłą
pozwalające jej odbudować i utrzymać równowagę zaburzoną przez chorobę [25]. Nasze badanie dowodzi, że typ
rozpoznania nowotworu piersi nie różnicował stopnia akPolski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (57) 2018

ceptacji choroby wśród kobiet. Wyższe wskaźniki poziomu
akceptacji wykazano u badanych, u których zdiagnozowano postać nowotworu łagodną. Nie wykazano związku między stopniem akceptacji choroby nowotworowej,
a czasem jej trwania oraz rodzaju zastosowanego leczenia
w badaniu Kołpy i wsp. [26]. Osoby, które zostały poddane leczeniu chirurgicznemu istotnie częściej miały poczucie
bycia ciężarem dla rodziny.
Choroba nowotworowa piersi dla kobiety jest wydarzeniem traumatycznym, które wiąże się ze silnym
stresem, jaki wywołuje ustalenie diagnozy, strach przed
śmiercią, obawa przed złym samopoczuciem i wyglądem
zewnętrznym. Pomimo negatywnych skutków choroby
przewlekłej kobieta jest w stanie osiągnąć pełną równowagę psychiczną dzięki swojej determinacji oraz otrzymywanego wsparcia społecznego od osób najbliższych
i personelu medycznego.

Wnioski
Badana próba prezentowała wysoki poziom akceptacji
choroby. Najczęściej wskazywaną strategią radzenia sobie z chorobą nowotworową był „duch walki”. Strategie:
„zaabsorbowania lękowego” i „bezradności-beznadziejności” w istotny sposób warunkowały poziom akceptacji
choroby. Najwyższą średnią w skali AIS uzyskały kobiety,
u których choroba nowotworowa piersi nie wpłynęła na
relacje intymne z partnerem. Zmienne socjodemograficzne, otrzymywane wsparcie instrumentalne, typ rozpoznania nowotworu piersi nie różnicowały akceptacji choroby
wśród badanych.
Oświadczenia
Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów
Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
Źródła finansowania
Autorzy deklarują brak źródeł finansowania.
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STRESZCZENIE
Wstęp. Alkohol etylowy jest bardzo popularną substancją odurzającą. Spożyty przez matkę sprawnie przenika do organizmu płodu, niekorzystnie działając
na jego rozwój. Najpoważniejszym skutkiem picia alkoholu w ciąży jest płodowy zespół alkoholowy.
Cel pracy. Celem pracy jest ocena poziomu wiedzy uczniów pomorskich szkół średnich na temat wpływu alkoholu na rozwijający się płód.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w okresie od lutego do kwietnia 2018 roku. Materiał badawczy stanowiła grupa 246 uczniów pomorskich
szkołach średnich. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem narzędzia badawczego własnego autorstwa oraz pytań charakteryzujących dane demograficzno-społeczne respondentów. Kwestionariusz ankiety składał się z 20 pytań, w tym z 19 pytań zamkniętych i 1 otwartego.
Wyniki. Zdecydowana większość badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że alkohol jest szkodliwy dla płodu (89,1%). Młodzież szkolna ma świadomość, że
nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, którą może wypić kobieta w ciąży bez szkody dla jej dziecka (87,4%), jednak 43,1% z nich nie wie, czy kobieta w ciąży może pić tzw. piwo bezalkoholowe.
Wnioski. Poziom wiedzy uczniów pomorskich szkół na temat wpływu alkoholu na płód jest średni. Uczniowie uczęszczający na zajęcia z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie mają większą świadomość skutków spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne. Głównym źródłem wiedzy na temat skutków
spożywania alkoholu w ciąży są nauczyciele w szkole oraz zasoby internetowe.
Słowa kluczowe: alkohol, płodowy zespół alkoholowy, wiedza, ciąża.
ABSTRACT
Introduction. Ethyl alcohol is a very popular intoxicant. When taken by a mother, it penetrates the fetus, adversely affecting its development. The most
serious effect of drinking alcohol in pregnancy is the fetal alcohol syndrome.
Aim of the study. The aim of the study is to assess the level of knowledge of Pomeranian High School students on the impact of alcohol on the developing fetus.
Material and methods. The study was conducted from February to April 2018. The research material was a group of 246 students of Pomeranian secondary schools. The method involved a diagnostic survey using an authorship tool and questions; characterizing the demographic and social data of the respondents. The questionnaire consisted of 20 questions, including 19 closed and one open question.
Results. The vast majority of respondents agreed with the statement that alcohol is harmful to the fetus (89.1%). School students are aware that there is
no safe dose of alcohol that a pregnant woman can drink without harming her child (87.4%), however 43.1% of them do not know whether a pregnant
woman can drink the so-called‘alcohol free’ beer.
Conclusions. The student’s knowledge level of Pomeranian secondary schools on the impact of alcohol on the fetus is medium. Pupils attending classes
thatare based on family life are more aware of the effects of alcohol consumption by pregnant women. Teachers and the Internet are the mainsources of
knowledge concerning drinking alcohol during pregnancy.
Keywords: alcohol, fetal alcohol syndrome, knowledge, pregnancy.

Wstęp
Alkohol etylowy jest najbardziej rozpowszechnioną substancją o działaniu odurzającym. Jest to używka łatwo
dostępna oraz legalna. Szacuje się, że blisko 80% młodych kobiet na świecie spożywa alkohol, a ponad połowa
ciąż jest nieplanowana. W związku z tym kobiety często
nieświadomie mogą narazić swoje przyszłe potomstwo
na ekspozycję alkoholową. Alkohol działa toksycznie na
wszystkie tkanki, zarówno osoby dorosłej, jak i nienarodzonego dziecka. Etanol przenika do organizmu płodu
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pokonując barierę krew – łożysko, osiągając takie samo
stężenie jak we krwi matki już po kilkunastu minutach [1].
Organizm płodu jest niedojrzały, nie posiada wszystkich
enzymów niezbędnych do metabolizmu etanolu. Dehydrogenaza alkoholowa, główny enzym rozkładający alkohol
do nieszkodliwych metabolitów, pojawia się dopiero około
8 tygodnia życia, jednak nie osiąga pełnej aktywności [2].
Jak dotąd nie określono bezpiecznej dawki alkoholu,
którą może spożyć kobieta ciężarna bez negatywnego
wpływu na rozwijający się płód, dlatego nie zaleca się

spożywania alkoholu w jakiejkolwiek postaci podczas całej
ciąży [3].
Etanol może prowadzić do wielu uszkodzeń tkanek
płodu. Najpoważniejszym powikłaniem wiążącym się
z prenatalną ekspozycją na alkohol jest płodowy zespół
alkoholowy. Jest to choroba dająca objawy somatyczne
i psychiczne. Dzieci narażone na działanie alkoholu w ciąży mają charakterystyczny wygląd oraz wiele problemów
psychiczno-społecznych. Nadpobudliwość, problemy
z nauką, brak myślenia przyczynowo-skutkowego, schematyczne działanie, trudności z nawiązywaniem kontaktów to tylko niektóre z problemów z którymi żyją dzieci,
a później dorośli, którzy byli narażeni na wewnątrzmaciczne działanie alkoholu [4]. Szacuje się, że na 1000 urodzeń
u 3 z nich występuje płodowy zespół alkoholowy [5].
W związku z wysokim odsetkiem spożycia alkoholu
wśród młodych ludzi coraz powszechniejszym problemem staje się niewiedza dotycząca wpływu alkoholu
na płód [6]. Wiedza uczniów polskich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych jest niewystarczająca [5].
Prawdopodobnie wynika to z braku odpowiednich zajęć
w szkole lub z małego zainteresowania tym tematem.
W Polsce prowadzone są działania mające na celu podniesienie świadomości dotyczącej niekorzystnego wpływu
alkoholu na płód. W województwie pomorskim od 2014
roku trwa Kampania STOP FAS [7]. W ramach tej inicjatywy prowadzone są warsztaty w szkołach dla uczniów
i nauczycieli, rozdawane są ulotki, emitowane spoty reklamowe, organizowane konferencje.

Cel pracy
Celem pracy była ocena poziomu wiedzy uczniów pomorskich szkół średnich na temat wpływu alkoholu na rozwijający się płód.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono w wybranych trójmiejskich
szkołach w okresie od lutego do kwietnia 2018 roku. Grupę
badawczą stanowiło 246 uczniów liceów ogólnokształcących (44,3%) i techników (55,7%).
W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem narzędzia badawczego własnego autorstwa oraz pytań charakteryzujących dane demograficznospołeczne respondentów. Kwestionariusz ankiety składał
się z 20 pytań, w tym z 19 pytań zamkniętych i 1 otwartego. W 4 pytaniach respondenci mieli możliwość wskazania
kilku odpowiedzi. W kwestionariuszu ankiety 10 pytań dotyczyło ogólnych informacji o działaniu alkoholu pozostałych 5 odnosiło się do Płodowego Zespołu Alkoholowego.

Analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu pakietu
statystycznego IBM SPSS 23 oraz arkusza kalkulacyjnegoExcel 2013. Za istotne statystycznie różnice we wszystkich
przeprowadzonych testach uznano te, dla których poziom
istotności wynosił p < 0,05.

Wyniki
Badaniem objęto 246 uczniów, z czego najwięcej osób liczyło 17 i 18 lat, odpowiednio 29% i 28% badanych. Nieco
powyżej 20% stanowiły osoby w 19 roku życia. Najmniej
liczną grupę stanowili ankietowani w wieku 16 lat (15%)
oraz 20 lat (7%). Średnia wieku wyniosła 17,76 lat. W badaniu udział wzięło 98 kobiet (39,8%) oraz 148 mężczyzn
(60,2%). Uczniowie liceów ogólnokształcących stanowili
44,3% ankietowanych, a techników 55,7%. Najwięcej ankietowanych (37,8%) jako miejsce zamieszkania podało
miasto do 50 tysięcy mieszkańców. Osoby zamieszkujące
wieś stanowiły 29,3% badanych. Miasto powyżej 250 tysięcy mieszkańców zostało wskazane przez 26% ankietowanych. Najmniej osób mieszkało w mieście do 150 tysięcy mieszkańców (6,9%). Osoby uczęszczające na zajęcia
z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie stanowiły
71,1% badanych a 28,9% ankietowanych nie brało udziału
w zajęciach z tego przedmiotu.
Z przeprowadzonych badań wynika, że 89,1% respondentów uważa każdy rodzaj alkoholu za szkodliwy dla
płodu. Badani w 5,5% uznają, że alkohol jest szkodliwy,
ale w dużych dawkach, a 3,4% respondentów jest przekonana, że alkohol jest szkodliwy, ale nie potrafią określić
który. Wódka jest szkodliwa według 1,3% ankietowanych
a 0,8% badanych twierdzi, że alkohol nie szkodzi nienarodzonemu dziecku.
Wśród ankietowanych 87,4% odpowiedziało, że nie
ma bezpiecznej dawki alkoholu, którą może wypić kobieta w ciąży. Badani w 8,9% twierdzą, że dozwolone jest
1 piwo, 1 lampka wina lub 1 kieliszek wódki a 2,8% respondentów uważa, że każda ilość alkoholu jest bezpieczna dla
płodu. Ankietowani w 0,8% podają, że kobieta w ciąży
może spożyć 2 piwa, 2 lampki wina lub 2 drinki.
Wśród ankietowanych 43,1% nie wie, czy kobieta w ciąży może pić tzw. piwo bezalkoholowe, 32,1% respondentów twierdzi, że nie powinna a 24,8% badanych uważa, że
kobieta w czasie ciąży może pić piwo bezalkoholowe.
Ankietowani w 20,6% podają, że w szkole był poruszany temat wpływu alkoholu na płód, jednak była
to krótka informacja. Uczniowie w 19,7% podają, że źródłem wiedzy w szkole były lekcje biologii. Warsztaty prowadzone przez osoby spoza szkoły stanowiły źródło wiedzy dla 17,8% uczniów. U 17,5% ankietowanych była to
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informacja podczas prowadzenia przedmiotu z wychowania do życia w rodzinie. Innymi źródłami okazała się lekcja
religii (1,9%) oraz pogadanka z pielęgniarką szkolną (1,6%).
Jednak aż 20,6% ankietowanych podaje, że w szkole nigdy
nie był poruszany temat wpływu alkoholu na ciążę.
Badani w 23,6% podali, że FAS to płodowy zespół alkoholowy, 41,5% ankietowanych nigdy nie słyszało o tym
terminie, a 35% respondentów słyszało to pojęcie, ale nie
wie co ono oznacza.
Ankietowanych poproszono o wskazanie objawów
FAS. Badani w 18,0% zaznaczyli uszkodzenie narządów
a 17,2% respondentów wskazało wady w budowie twarzy.
Problemy z nauką zaznaczyło 15% ankietowanych a 14,2%
badanych wskazało problemy z koncentracją. Jako objaw
FAS respondenci wskazywali również niski wzrost oraz niską masę ciała (10,7%). Zachowania agresywne wskazało 9,7% ankietowanych a problemy z odczuwaniem bólu
4,1% badanych. Żadnego z objawów nie potrafiło zakreślić
11,1% ankietowanych.
Według badanych (50,8%) płodowy zespół alkoholowy może wystąpić nawet jeśli matka tylko raz spożyła
alkohol w ciąży. Ankietowani w 26,4% uważają, że zespół
ten może ujawnić się jeśli matka piła sporadycznie, a 17,9%
respondentów twierdzi, że u każdego dziecka, którego
matka często piła alkohol. Badani w 4,9% podają przewlekłą ekspozycję na alkohol jako przyczynę FAS.
Jako główne źródło wiedzy na temat płodowego zespołu alkoholowego badani podają nauczyciela w szkole (23,7%). Internet wskazuje 16,4% ankietowanych
a warsztaty prowadzone przez osoby spoza szkoły 15,1%
respondentów. Innymi źródłami wiedzy dla uczniów były:
ulotki/broszury (11,8%), kampanie społeczne (10,9%), telewizja (8,6%), położna/pielęgniarka (8,2%). Najmniej respondentów (5,3%) podaje rodziców, jako źródło wiedzy
na temat płodowego zespołu alkoholowego.
Aby określić, jaki poziom wiedzy prezentują badani,
zsumowano liczbę poprawnych odpowiedzi na pytania
kwestionariusza ankiety, a następnie obliczono statystyki
opisowe dla tak utworzonej zmiennej. Wyniki, jakie uzyskano w kwestionariuszu mierzącym wiedzę, mieściły się
w przedziale od 0 do 20. Najniższym uzyskanym przez badanych wynikiem było Min = 0 a najwyższym Max =20.
Średni wynik to M = 9,55 przy odchyleniu standardowym
SD = 4,56. Rozkład wyników istotnie odbiega od rozkładu
normalnego, co potwierdza przeprowadzony test normalności rozkładu Kołomogorowa – Smirnowa (K-S(246)= 0,07;
p < 0,05. Na potrzeby opracowania pogrupowano poziom
wiedzy w przedziały, gdzie uzyskana liczba punktów od
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0–6 wskazywała na niski poziom wiedzy, od 7–14 na średni i od 15–20 na wysoki poziom wiedzy wśród badanych
uczniów. Wyniki przedstawia rycina 1.

Rycina 1. Poziom wiedzy uczniów pomorskich szkół średnich na
temat wpływu alkoholu na płodu
Źródło: badania własne.

Weryfikacji zależności płci badanych versus poziom wiedzy dotyczącej wpływu alkoholu na płód dokonano poprzez
zastosowanie nieparametrycznego testu istotności U Manna Whitneya. Analiza wykazała, że wyższy poziom wiedzy
posiadają kobiety aniżeli mężczyźni (Z = 2,30; p < 0,05).
W toku analizy stwierdzono, że wiek oraz miejsce zamieszkania badanych nie różnicuje poziomu wiedzy dotyczącej wpływu alkoholu na płód.
Obliczeniom poddano również wpływ rodzaju szkoły
na poziom wiedzy uczniów dotyczącej działania alkoholu
na rozwijający płód. W celu weryfikacji hipotezy zastosowano nieparametryczny test istotności U Manna Whitneya.
Analiza wykazała, że wyższy poziom wiedzy posiadają
uczniowie liceów ogólnokształcących aniżeli techników
(Z = -3,650; p < 0,05).
Aby zweryfikować czy rodzaj szkoły różnicuje chęć pogłębienia wiedzy na temat wpływu alkoholu na płód zastosowano test niezależności chi-kwadrat, którego wynik
potwierdził, iż istotnie statystycznie częściej chęć pogłębienia wiedzy deklarują uczniowie liceów ogólnokształcących aniżeli ankietowani z techników (X2(1) = 22,72;
p = 0,000).
W celu weryfikacji istnienia korelacji pomiędzy uczęszczaniem na zajęcia z przedmiotu wychowanie do życia
w rodzinie a poziomem wiedzy uczniów zastosowano nieparametryczny test istotności U Manna Whitneya. Interpretacja testu pozwoliła stwierdzić, że wyższy poziom wiedzy
posiadają uczniowie, którzy uczęszczali na zajęcia z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, niż ci badani, którzy
w tych zajęciach udziału nie brali (Z = -2,55; p < 0,05).

Dyskusja
Istnieje wiele badań dotyczących świadomości młodych
Polaków na temat spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Według badań przeprowadzonych
w 2003 roku przez pracownię Profilaktyki Młodzieżowej
Pro-M Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w ramach Europejskiego Programu Badań Szkolnych na Temat
Alkoholi i Innych Narkotyków (ESPAD) wynika, że alkohol
jest najbardziej rozpowszechnioną substancję psychoaktywną stosowaną przez młodzież. Do jego spożywania
przyznaje się ponad 96% ankietowanych uczniów szkół
średnich. Do stanu upojenia alkoholowego, według respondentów, przyznaje się 65% uczniów, w tym 54%
dziewcząt oraz 74% chłopców [8, 9].Wiek inicjacji alkoholowej jest coraz niższy. Z badań przeprowadzonych
w 2011 roku przez Centrum Badań nad młodzieżą wynika,
że średnio jest to 15 rok życia. Wcześniej zaczyna pić młodzież męska, ale jest to nieznaczna różnica [10]. Według
badań przeprowadzonych w 2008 roku przez Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów wiek inicjacji alkoholowej to 17 rok życia [11].
Badania przeprowadzone przez Kajak i Olejniczaka dowiodły, że młodzi ludzie oceniają swoją wiedzę na temat
wpływu alkoholu na rozwijający się płód jako dobrą (40%)
lub przeciętną (56%). Kobiety swoją wiedzę oceniają jako
lepszą od mężczyzn. Podobna sytuacja kształtuje się
w badaniach własnych. Może to wynikać z większego
zainteresowania tematem ciąży, bezpieczeństwa płodu
i dziecka [9]. W badaniach własnych uczniowie pomorskich
szkół średnich uważają, że wiedza ich na temat wpływu
alkoholu na płód jest wystarczająca (50,8%) a w blisko
40% przyznają, że poziom jej jest niewielki.
Szkodliwość alkoholu na płód jest potwierdzona wieloma badaniami. Świadomość jego niekorzystnego działania
na rozwijający się płód jest duża. W badaniach Kaźmierczak
i wsp. oraz Żuralskiej i wsp. blisko 100% ankietowanych
zgadza się z tą informacją [12, 13]. Z analizy odpowiedzi licealistów w badaniach Kajak i Olejniczaka wynika, że 57%
ankietowanych wie, iż alkohol jest szkodliwy dla płodu, ale
10% badanych dopuszcza spożycie przez ciężarną niewielkich ilości alkoholu [9]. W badaniach własnych młodzi ludzi
nie są całkowicie przekonani o zagrożeniu, jakie niesie alkoholu. Szkodliwość alkoholu podaje 90% respondentów,
a 6% ankietowanych wskazuje negatywne działanie tylko
dużych dawek alkoholu.
Jak dotąd nie określono bezpiecznej dawki alkoholu, dlatego uważa się, że takiej dawki nie ma. Niemieccy
specjaliści (pracownicy socjalni, pediatrzy, psychologowie)
w ponad 95% podają, że nie ma zdefiniowanej bezpiecznej ilości alkoholu, która nie zagraża płodowi [14]. W ba-

daniach własnych z tym stwierdzeniem zgadza się 87,4%
ankietowanych, natomiast 8,9% respondentów podaje, że dozwolona jest 1 lampka wina, 1 piwo lub 1 drink.
W raporcie Roszkowskiego blisko 80% badanych twierdzi,
że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, natomiast 16,4%
ankietowanych uważa, że 1 piwo jest bezpieczne. Ponad
połowa kobiet, którym zdarzyło się pić alkohol wiedząc, że
spodziewają się dziecka twierdziła, że 1 lampa wina, 1 piwo
czy 1 kieliszek wódki nie szkodzą [15].Badanie przeprowadzone w Nowej Zelandii potwierdza, że kobiety które okazjonalnie wypijały więcej niż dwa drinki istotnie częściej
skłonne były uważać, że wypicie nawet więcej niż jednego
alkoholowego drinka jest bezpieczne dla ciężarnej [16].
Piwo tzw. bezalkoholowe zawiera pewną ilość alkoholu,
dlatego nie powinno być spożywane przez kobiety w ciąży
[17]. W badaniach własnych 1/4 ankietowanych twierdzi,
że kobieta w ciąży piwo bezalkoholowe może spożywać
a 2/5 nie wie, czy jest ono dozwolone. Jest to prawdopodobnie skutek niepełnych informacji firm reklamujących
taki rodzaj piwa.
Płodowy zespół alkoholowy występuje z częstotliwością 0,5-3 razy na 1000 urodzeń. Są to dane, o których wiadomo, jednak większość dzieci nie jest zdiagnozowanych
[18]. W badaniach własnych zapytano uczniów pomorskich szkół średnich o znajomość pojęcia FAS. Ankietowani tylko w niecałych 25% potrafili poprawnie rozwinąć
skrót. Pozostali tylko słyszeli takie hasło lub nie słyszeli
o nim nigdy. Z badaniach przeprowadzonych przez Domalik w krakowskim liceum ogólnokształcącym w latach
2008-2010 wynika, że aż 40% badanych nigdy nie słyszało o Alkoholowym Zespole Płodowym, a 72% ankietowanych nie potrafiło rozwinąć skrótu FAS. Kolejnym
etapem tego projektu było sprawdzenie wiedzy uczniów
po przeprowadzeniu warsztatów. Rezultaty były lepsze,
bo aż 83% osób podało, że słyszało o skutkach picia alkoholu w ciąży, a 74% trafnie rozwinęło skrót FAS [19]. Podobne badania przeprowadziła Gomółka wśród uczniów
Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem.
Okazało się, że znajomość pojęcia FAS również była niska, ale po przeprowadzonych warsztatach znacząco
się podwyższyła, jednak nie we wszystkich klasach [20].
W badaniach tych potwierdzają się wyniki z badań własnych, gdzie uczniowie licealnych klas pierwszych mają
większą wiedzę niż uczniowie klas trzecich.
W badaniach własnych poproszono uczniów o wskazanie objawów FAS. Większość zaznaczyła wady w budowie
twarzy, problemy z nauką i koncentracją oraz uszkodzenia
narządów. W badaniach Hejnolda uczniowie krakowskiego
liceum byli poproszeni o samodzielne wpisanie problemów,
z jakimi spotykają się osoby z FAS. Ponad 85% dziewcząt
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i 90% chłopców w ogóle nie potrafiło udzielić jakiejkolwiek
odpowiedzi. Tylko kilka osób ogólnikowo podało upośledzenie umysłowe, zaburzenia rozwoju oraz nadpobudliwość [21]. W badaniu Kaźmierczak i wsp. ankietowane
w około 90% zgodziły się ze stwierdzeniem, że dzieci,
których matki spożywały alkohol, mogą mieć problemy
społeczne oraz skłonności do uzależnień, a w około 60%
badane uznały, że mogą wystąpić zaburzenia w obrębie
twarzoczaszki oraz skłonności do prób samobójczych [12].
Wśród uczniów szkół średnich województwa pomorskiego głównymi źródłami wiedzy na temat Płodowego
Zespołu Alkoholowego są: nauczyciele w szkole oraz
zasoby internetowe. Kolejno wskazywanymi źródłami
wiedzy są osoby spoza szkoły prowadzące warsztaty,
lekcje biologii oraz przedmiot wychowanie do życia w rodzinie jako zajęcia, podczas których był poruszany temat
wpływu alkoholu na płodu. W badaniach Domalik oraz
Gomółki źródłami wiedzy o FAS był głównie internet
i telewizja, a po zajęciach przeprowadzonych przez badające, uczniowie czerpali wiedzę z warsztatów, Internetu, filmu, telewizji, bilbordów i spotów reklamowych
[19, 20]. Przypuszczalnie uczniowie po przedstawieniu
im problemu, jakim jest Płodowy Zespół Alkoholowy, zaczęli częściej zajmować się tą tematyką. Kajak i Olejniczak
w swoich badaniach podali podobne źródła wiedzy. Najczęściej wymieniana przez uczniów była szkoła (34%),
internet (32%), media (29%). Rzadziej respondenci podawali jako źródło wiedzy na temat FAS ginekologa bądź
innego lekarza (5%) [9].
W badaniach własnych zapytano uczniów szkół średnich, czy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat wpływu alkoholu na płód. Nie określono formy, w jakiej miałyby zostać przekazane informacje. Ponad 60% uczniów
szkół średnich chciałaby zwiększyć swoją wiedzę na temat
wpływu alkoholu na płód. Niepokojącym jest jednak fakt,
że aż 1/4 uczniów przyznaje, że nie ma potrzeby pogłębienia wiedzy, ponieważ nie są zainteresowani tym tematem.
Podobne wyniki uzyskał Hejnold wśród krakowskich licealistów, który wyróżnił odpowiedzi dziewcząt i chłopców.
Mężczyźni w 72% nie widzą potrzeby edukowania się
w tym zakresie [21]. W badaniach Gomółki również wykazano, że uczniowie nie mają potrzeby zdobywania wiedzy
na temat wpływu alkoholu na płód [20].
Płodowy Zespół Alkoholowy jest chorobą, której
można całkowicie zapobiec zachowując abstynencję alkoholową w czasie ciąży. W związku z niewystarczającą
wiedzą uczniów szkół średnich istnieje potrzeba prowadzenia edukacji z zakresu szkodliwego wpływu alkoholu
na płód.
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Wnioski
1.

Poziom wiedzy uczniów pomorskich szkół średnich na temat wpływu alkoholu na płód określono
jako średni.
2. Wiek oraz miejsce zamieszkania nie różnicują stanu wiedzy uczniów.
3. Wyższy poziom wiedzy na temat wpływu alkoholu na płód posiadają kobiety.
4. Wyższy poziom wiedzy posiadają uczniowie
uczęszczający do liceów ogólnokształcących aniżeli uczniowie uczący się w technikach.
5. Wyższy poziom wiedzy posiadają uczniowie
uczęszczający na zajęcia z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie aniżeli uczniowie, którzy
w tych zajęciach udziału nie brali.
6. Głównym źródłem wiedzy na temat skutków spożywania alkoholu w ciąży są nauczyciele w szkole
oraz zasoby internetowe.
7. Wśród uczniów występuje potrzeba zdobywania
wiedzy na temat wpływu alkoholu na płód, przy
czym większa wśród uczniów liceum.
8. W związku z niewystarczającą wiedzą uczniów
istnieje potrzeba prowadzenia edukacji w zakresie
szkodliwego wpływu alkoholu na płód.
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Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów
Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
Źródła finansowania
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Piśmiennictwo

1. Dębski R, Paszkowski T, Wielgoś M, Skrzypulec-Plinta V, Tomaszewski J. Stanowisko Grupy Ekspertów na temat wpływu
alkoholu na ciążę: stan wiedzy na 2014 rok. Gin Pol MedProject 2 (32) 2014; s. 66–78.
2. Wiergowski M. Alkohol w życiu kobiety – toksyczny związek.
Materiał pokonferencyjny. 2015.
3. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
w zakresie opieki przedporodowej w ciąży o prawidłowym
przebiegu, 2005.
4. Liszcz K. Dziecko z FAS w szkole i w domu. Wyd. Rubikon,
Kraków, 2011.
5. Banach M (red.). Alkoholowy zespół płodu. Wyd. WAM,
Kraków 2011.
6. Szymanowska A (red.). Alkohol a zachowania problemowe
młodzieży. Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2004, Warszawa
7. http://kampaniastopfas.wixsite.com/stopfas/wydarzeniakampanii[dostęp 02.05.2018].
8. Pracownia Profilaktyki Młodzieżowej Pro-M Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, „Monitorowanie zachowań
ryzykownych wśród młodzieży”, 2003.
9. Kajak J, Olejniczak D. Świadomość młodzieży szkół średnich
na temat ryzyka wystąpienia płodowego zespołu alkoholo-

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

wego, jako konsekwencji spożywania alkoholu przez kobiety
w ciąży. Nowa pediatria, 1/2013.
Raport z badań: Problemy alkoholowe wśród młodzieży, Centrum Badań nad młodzieżą. Przemyśl 2011; s. 9–10.
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów, Alkoholowych Wzory konsumpcji alkoholu w Polsce, 2008
[http://www.parpa.pl/index.php/badania-i-informacjestatystyczne/raporty-z-badan].
Kaźmierczak M, Gierszewska M, Mieczkowska E, Gebuza G,
Wróbel-Bania A. Ocena wiedzy kobiet na temat alkoholowego zespołu płodowego oraz narażenia płodu na ekspozycję alkoholu. Edukacja dla bezpieczeństwa nr 3 2016, Poznań, s. 451–467.
Żuralska R, Kuzepska M, Mziray M, Postrożny D, Muczyn A,
Studzińska B, Książek J. Alkohol i ciąża. Wstępne badania opinii kobiet na temat spożywania alkoholu w okresie ciąży. Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19 (4): 533–537.
Roszkowski K. Raport z badań ankietowych. Ciąża a alkohol.
Fundacja Fascynacje, Gdańsk, 2011.
Landgraf M, Albers L, Rahmsdof B, i wsp. Fetal alcohol spectrum disorders (FASD) – What we know and what should
know – The knowledge of German health professionals and
parents. European Journal of Paediatric Neurology 22, 2018;
s. 507–515.
Parackal SM, Parackal MK, Harraway JA, Ferguson EL. Opinions of non-pregnant New Zealand women aged 16–40
years about the safety of alcohol consumption during pregnancy. Drug Alcohol Rev. 2009 Mar;28(2):135–141.
Stopikowska M (red.). Dziecko ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych, Przegląd Familiologiczny, Gdańsk
2016; s. 211.

18. Stratton K, Howe C, Battaglia F. Fetal Alcohol Syndrome: Diagnosis, Epidemiology, Prevention and Treatment, Committee
to Study Fetal Alcohol Syndrome, Institute of Medicine, 1996.
19. Domalik M. Wiedza uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych na temat FAS-u. [w] Banach M (red.) Alkoholowy
zespół płodu. Wyd., WAM, Karków 2011.
20. Gomółka M. Wiedza uczniów szkoły na temat Zespołu Alkoholowego Płodu. [w] Banach M (red.) Alkoholowy zespół
płodu. Wyd., WAM, Karków 2011.
21. Hejnold P. Postawy krakowskich licealistów wobec FAS-u.
[w] Banach M (red.) Alkoholowy zespół płodu. Wyd., WAM,
Karków 2011.
Źródło finansowania publikacji:
Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Gdański Uniwersytet
Medyczny

Zaakceptowano do edycji: 26.11.18
Zaakceptowano do publikacji: 28.12.18

Adres do korespondencji:
Justyna Kamińska
Katedra Pielęgniarstwa, Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel./fax +48 58 349 19 68
e-mail: jkaminska@gumed.edu.pl

457

Poziom wiedzy uczniów pomorskich szkół średnich na temat wpływu alkoholu na płód

PRACA ORYGINALNA

© Copyright by Poznan University of Medical Sciences, Poland

DOLEGLIWOŚĆ CZY USPRAWIEDLIWIENIE? POSTAWY MĘŻCZYZN
WOBEC KOBIET MAJĄCYCH OBJAWY ZESPOŁU NAPIĘCIA
PRZEDMIESIĄCZKOWEGO
SICKNESS OR EXCUSE? MALE ATTITUDES TOWARDS WOMEN EXPERIENCING SYMPTOMS
OF PREMENSTRUAL SYNDROME
Karolina Koszałkowska, Karolina Cieślak, Karolina Kossakowska
Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.67

458

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego utrudniają, a często uniemożliwiają kobietom codzienne funkcjonowanie na wielu płaszczyznach. Czynnikiem, który może wspierać je w radzeniu sobie z dolegliwościami, jest akceptująca i wspierająca postawa ze strony otoczenia, szczególnie
ze strony osób znaczących, w tym partnera. Dotychczasowe nieliczne badania w tym zakresie pokazują jednak, że postawy mężczyzn wobec samego zespołu napięcia przedmiesiączkowego, jak i kobiet go doświadczających, nie zawsze nacechowane są empatią i życzliwością.
Cel. Celem prezentowanych badań było poznanie ogólnej postawy mężczyzn wobec zjawiska występowania zespołu napięcia przedmiesiączkowego u kobiet oraz próba określenia, jakie objawy tego syndromu są najczęściej spostrzegane przez mężczyzn i które z nich dotykają ich w sposób najbardziej negatywny.
Materiał i metody. Badaniem objęto 309 mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat (M = 27,33, SD = 9,15). Badanie przeprowadzono drogą internetową. W zestawie narzędzi znalazły się: ankieta demograficzna, zestaw pytań o wybrane objawy napięcia przedmiesiączkowego obserwowane u znajomych kobiet,
oraz kwestionariusz ogólnej postawy wobec kobiet cierpiących na zespół napięcia przedmiesiączkowego skonstruowany na potrzeby badania służący do
pomiaru postawy ogólnej oraz jej behawioralnego, poznawczego i afektywnego komponentu.
Wyniki. Wśród najczęściej dostrzeganych objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego znalazły się drażliwość, zmienność nastroju, tkliwość (bolesność)
piersi i obniżenie nastroju. Mężczyźni, którzy byli lub aktualnie są w związku z kobietą, prezentowali bardziej pozytywną postawę wobec objawów zespołu
napięcia przedmiesiączkowego u kobiet. Najbardziej pozytywne nastawienie ogólne zaobserwowano wśród mężczyzn w wieku 26–39 lat.
Wnioski. Chociaż wybrane objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego u kobiet są dla mężczyzn bardziej zauważalne i mają w ich opinii negatywny
wpływ na codzienne życie, mężczyźni nie traktują tych dolegliwości jako usprawiedliwienia dla wybuchów złości czy gorszego funkcjonowania kobiet. Większość mężczyzn rozumie naturę zespołu napięcia przedmiesiączkowego i deklaruje gotowość do udzielania kobiecie wsparcia.
Słowa kluczowe: zespół napięcia przedmiesiączkowego, PMS, postawy mężczyzn.
ABSTRACT
Introduction. Symptoms of the premenstrual syndrome (PMS) can make women’s daily functions more difficult. Women coping with these ailments require extra physical and emotional support, especially from relatives and the partner. However, previous studies in this field show that men's attitudes towards premenstrual syndrome and the women experiencing it are not always marked by empathy and kindness.
Aim of the study. The aim of the article was to verify men’s general perspective of this condition, which symptoms men most frequently observe in their
affected partners, and which symptoms most negatively affect men.
Material and methods. A total of 309 men, aged 18–60, filled out the online survey about their perspective on PMS. The questionnaire measured men’s
general attitude, its behavioral, cognitive and affective component, as well as their ability to recognize PMS symptoms.
Results. It was reported that anxiety, depression, mood swings, breast tenderness and pain were the most common symptoms of PMS. Men aged between 26–39 and in a stable relationship with a woman were found to be most accepting and supportive.
Conclusion: Although some of the symptoms are more noticeable than others, men do not perceive PMS symptoms to be a valid excuse for women’s outbursts. They also acknowledge the importance of being empathetic and supportive.
Keywords: pre-menstrual syndrome, PMS, male attitudes.

Wprowadzenie
Cykl menstruacyjny przebiegający prawidłowo, tj. taki którego długość waha się od 24 do 32 dni to jeden z warunków
uzyskania zdolnej do zapłodnienia komórki jajowej. Składa
się z czterech następujących po sobie faz: miesiączkowej
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(1–5 d.c. – dzień cyklu), folikularnej (6–13 d.c.), owulacyjnej
(14 d.c.) i lutealnej (15–28 d.c.). W każdej z nich dochodzi
do przemian hormonalnych w organizmach kobiet w okresie reprodukcyjnym. Główną rolę odgrywają dwa żeńskie
hormony – estrogen (którego stężenie wzrasta aż do owu-

lacji, po czym gwałtownie spada) i progesteron (którego
stężenie jest wysokie w fazie owulacyjnej i lutealnej) [1].
Oprócz zmian fizjologicznych, dotykających głównie
narządy rozrodcze, u części kobiet dochodzi do zmian
w kondycji psychicznej i intelektualnej [2]. Dolegliwości
związane z tymi zmianami znane są jako PMS (Pre-Menstrual Syndrome, Zespół Napięcia Przedmiesiączkowego),
czyli zespół objawów ze strony ciała i umysłu, zaburzający
życie społeczne, osobiste i zawodowe kobiet. Czas trwania
oraz ich nasilenie jest kwestią indywidualną, jednak przyjmuje się, że jest to problem występujący w fazie lutealnej cyklu miesiączkowego, którego kres następuje wraz
z pojawieniem się krwawienia [3]. PMS nie jest regułą,
a jego pojawienie się nie oznacza żadnych zaburzeń hormonalnych, tj. stężenie hormonów płciowych jest takie samo
u kobiet z tą przypadłością i bez niej [2].
Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 [4] umieszcza PMS w rozdziale o nazwie „Ból i inne stany związane
z żeńskimi narządami płciowymi i cyklem miesiączkowym
tuż obok pochwicy czy też bolesnego miesiączkowania.
Amerykańska klasyfikacja DSM-5 wyróżnia ciężką postać
PMS, w której zdecydowanie przeważają objawy natury psychicznej, zwaną premenstrual dysphoric disorder –
PMDD [5]. Sposób diagnozowania oraz podział objawów
PMS na fizyczne i psychiczne przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Kryteria diagnostyczne PMS

Wskazówki
do rozpoznania

Jeden lub więcej objawów psychicznych lub
fizycznych występuje w okresie od 5 dni
przed krwawieniem miesięcznym i ustępuje
do 4 dni po wystąpieniu miesiączki;
Objawy nie pojawiają się w fazie
folikularnej cyklu miesiączkowego;
Społeczne i rodzinne funkcjonowanie
kobiety jest upośledzone na tyle, by ta
szukała pomocy u specjalisty;
Symptomy pojawiają się w większości cykli
miesiączkowych (samoobserwacja przez
min. dwa miesiące);
Symptomy nie mogą być zaostrzeniem
istniejących zaburzeń psychicznych lub
innych chorób (np. somatycznych)

Fizyczne

zaparcia, obrzęki kończyn,
tkliwość piersi, bóle głowy
(podobne do migreny), nadmierny
apetyt, zmęczenie, ospałość,
problemy skórne, wzdęcia

Psychiczne

obniżenie nastroju, płaczliwość,
utrata kontroli, agresja, trudności
z koncentracją, bezsenność lub
ospałość, poirytowanie,
drażliwość, zmniejszenie zdolności
poznawczych i analizy wzrokowoprzestrzennej

Objawy

Opracowano na podstawie: American College of Obstetricians and
Gynecologist Practice Bulletin, [2, 3, 6].

Nie jest pewne, co tak naprawdę wywołuje PMS, jednak uważa się, że jest on skutkiem zaburzeń hormonalnych
pod koniec cyklu miesiączkowego – nadmiernej produkcji
estrogenów przy niedoborze progesteronu. Czynniki genetyczne również mają znaczenie: przy występowaniu PMS–
u jednego z bliźniąt, ryzyko jego wystąpienia u drugiego
jest dwa razy wyższe wśród bliźniąt jednojajowych niż
dwujajowych [7]. W literaturze przedmiotu spotkać można dużą rozbieżność w zakresie częstości występowania
zespołu napięcia przedmiesiączkowego – z badań wynika
bowiem, że PMS dotyka 5–8% [8], 20–40% [9], a nawet
75–80% kobiet w wieku rozrodczym [10]. Aby wyjaśnić tę
rozbieżność warto odwołać się do badań populacyjnych,
których wyniki pokazały, że różnicę w samopoczuciu pomiędzy fazami cyklu odczuwa ok. 80% badanych, jednak
jedynie dla 5–10% stanowi ona upośledzenie codziennego funkcjonowania [11, 12]. Dla porównania, występowanie PMDD w populacji szacuje się dość jednoznacznie na
1,8–5,8% przypadków PMS [5].
Analiza oddziaływań służących łagodzeniu objawów
PMS/PMDD proponowanych w pięciu zachodnich krajach
(Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja
i Kanada) przeprowadzona przez [13] ujawniła ponad 300
możliwych interwencji (medycznych, psychiatrycznych
i psychologicznych/psychoterapeutycznych).
Leczenie niefarmakologiczne jest skuteczne jedynie
w przypadku PMS, jednak w obu tych syndromach można stosować leki. Najczęściej są to selektywne inhibitory
wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), takie jak: fluoksetyna, sertralina, paroksetyna. Można zażywać je tylko
w fazie lutealnej, co znacznie obniża koszty leczenia [14].
Wśród skutecznych niefarmakologicznych oddziaływań
służących zmniejszeniu nasilenia objawów PMS wymienia
się odpowiednio dobraną aktywność fizyczną [15], zmianę
nawyków żywieniowych i prowadzenie zdrowego trybu
życia [16] czy higienę snu [17].
Zdaniem Siudy i Rabe-Jabłońskiej [14] ważną rolę
w profilaktyce PMS odgrywają pozytywne nastawienie
kobiety oraz dbałość o podtrzymywanie kontaktów towarzyskich. Z badań Ussher i Perz [18] wynika, że nasilenie
objawów PMS było mniejsze u kobiet, które otrzymywały
wsparcie od otoczenia. Co więcej, u kobiet, które otrzymują wsparcie, ryzyko wystąpienia zespołu napięcia przedmiesiączkowego jest nawet 2,7 razy niższe niż u kobiet
z niskim poziomem wsparcia [19]. Podobne rezultaty uzyskali Rezaee, Mahamed, Mazaheri [20]. Przeprowadzili oni
badania z udziałem 100 par małżeńskich, w których kobiety doświadczały nasilonych objawów zespołu napięcia
miesiączkowego. Istotną elementem procedury badawczej była interwencja edukacyjna skierowana do partne-
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rów badanych kobiet. Mężczyźni z grupy interwencyjnej
uczestniczyli w trzech 60-minutowych sesjach, w trakcie
których oglądali filmy edukacyjne dotyczące symptomów
PMS, poznawali ogólne rekomendacje dotyczące radzenia
sobie z tymi symptomami i dyskutowali nad zachowaniami
i reakcjami z ich strony, które będą wspierające dla kobiet
w przeżywaniu tego trudnego dla nich czasu w miesiącu.
Wyniki przytoczonych badań pokazują, że objawy psychiczne i fizyczne zespołu napięcia przedmiesiączkowego
były istotnie mniej nasilone w przypadku kobiet, których
mężowie należeli do grupy interwencyjnej w porównaniu
z grupą kontrolną. Istotnie wyższe było też wsparcie, jakiego mężczyźni biorący udział w sesjach edukacyjnych
udzielali swoim partnerkom tak przed pojawieniem się, jak
i w trakcie trwania miesiączki.
Interesujące wyniki uzyskał również zespół badawczy
z Iranu w 2014 roku [21]. Celem badania było zbadanie, jak
edukacja mężczyzn w zakresie PMS wpływa na satysfakcję ze związku zarówno z punktu widzenia mężczyzny,
jak i kobiety. W badaniu wzięło udział 80 małżeństw,
które dobrowolnie zgłosiło się do ośrodków zdrowia
w Iranie. Badanie wykazało, że po zapoznaniu ich z broszurami i krótkimi wiadomościami na temat zespołu napięcia
przedmiesiączkowego, wzrosła nie tylko ich świadomość
i poziom wiedzy na temat symptomów PMS, ale również
obopólny poziom satysfakcji ze związku.
Obserwacja życia codziennego (w tym obraz PMS kreowany w mediach) pokazuje, że nastawienie mężczyzn
do zespołu napięcia przedmiesiączkowego potrafi być
bardzo zróżnicowane. Część z nich otacza kobiety szczególną troską, cechuje ich wyrozumiałość oraz akceptacja.
Jednakże, według niektórych, menstruacja jest dla kobiety
narzędziem, dzięki którym podkreśla swoją odrębność,
kobiecość lub okazuje swoją siłę czy kontrolę [22]. Z jakościowych badań Sveinsdottir, Lundman i Norberg [23] oraz
Gardner [24] wynika, że mężczyźni nie traktują poważnie
napięcia przedmiesiączkowego, co więcej, postrzegają ten
okres jako formę usprawiedliwiania się przed codziennymi obowiązkami. Często złość czy uczucie rozdrażnienia
traktują jedynie jako sygnał zbliżającej się miesiączki, nie
uwzględniając czynników zewnętrznych. W brazylijskim
badaniu [25] okazało się, że poglądy młodych mężczyzn
na przedmenstruacyjne objawy ich partnerek zdeterminowane są silnie przez koncepcje biomedyczne tego zjawiska. Posiadana wiedza o PMS skutkowała interpretacją
zachowań występujących w określonym czasie jako spowodowanych nieprzyjemnym syndromem.
Chociaż poglądy mężczyzn i wynikające z nich postawy mężczyzn wobec kobiet, które doświadczają symptomów PMS mogą istotnie wpływać na obecność, zakres
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i rodzaj udzielanego im wsparcia, według wiedzy autorek, na gruncie polskim temat ten nie był podnoszony.
Celem prezentowanych badań było sprawdzenie ogólnej
postawy mężczyzn wobec zjawiska występowania PMS
u kobiet. Próbowano także ustalić, jakie objawy tego syndromu są najczęściej spostrzegane przez mężczyzn i które
z nich dotykają ich w sposób najbardziej negatywny. Badanie miało charakter eksploracyjny, nie wysnuto hipotez
kierunkowych. Dla celów eksploracji analizowano dane
w zależności od statusu związku (tj. bycie/niebycie
w związku sformalizowanym lub nie w chwili odpowiedzi na
pytania), poziomu wykształcenia oraz wieku osób badanych.

Materiał i metody
Badanie przeprowadzono drogą internetową i objęto nim
309 mężczyzn w wieku od od 18 do 60 lat (M = 27,33,
SD = 9,15). Jedynym kryterium doboru do próby było
ukończone 18 lat w momencie przystąpienia do badania.
W badaniu wzięli udział mężczyźni, którzy odpowiedzieli
na ogłoszenie zamieszczone na portalach społecznościowych lub pozyskani za pomocą kontaktów społecznych,
w tym metodą tzw. „kuli śnieżnej”. Instrukcja badania wyraźnie wskazywała na konieczność ankietowania wyłącznie osób płci męskiej.
Udział w badaniu był dobrowolny, uczestnicy wyrazili
świadomą zgodę i zostali poinformowani o przeznaczeniu
wyników badań wyłącznie do celów naukowych.
Większość ankietowanych to mężczyźni z grupy wiekowej od 18 do 25 roku życia (64,7%), w trakcie studiów
(43,7%), mieszkańcy dużych miast (73,8%), pozostający
w nieformalnym związku z kobietą (50,5%). Dokładną charakterystykę socjodemograficzną przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Charakterystyka socjodemograficzna badanej grupy
(N = 309)

18–25
26–39
40+

Wiek
Grupa

N
200
74
35

Wykształcenie
Podstawowe
4
Średnie
61
Niepełne wyższe (student)
135
Wyższe
109
Miejsce zamieszkania
Wieś
24
Małe miasto (poniżej 500 tys. mieszk.)
57
Duże miasto (powyżej 500 tys. mieszk.)
228
Czy kiedykolwiek byłeś w związku z kobietą?
Tak
279
Nie
30
Czy obecnie jesteś w związku z kobietą?
Tak, formalnym
51
Tak, nieformalnym
156
Nie
102

%
64,7%
23,9%
11,3%
1,3%
19,7%
43,7%
35,3%
7,8%
18,4%
73,8%
90,3%
9,7%
16,5%
50,5%
33,0%

W badaniach wykorzystano formularz ankiety składający się z trzech następujących po sobie części:
– metryczki socjodemograficznej – służącej uzyskaniu informacji o charakterze socjodemograficznym;
– zestawu podstawowych pytań o wybrane objawy
PMS obserwowane u znajomych kobiet – badanym
przedstawiono listę kilkunastu objawów zespołu
napięcia przedmiesiączkowego (wyróżnionych
w literaturze przedmiotu, zarówno fizycznych
jak i psychicznych) i polecono zaznaczyć, które
z nich osoby badane obserwują u kobiet, z którymi pozostają w częstym lub bliskim kontakcie
(w badaniu nie sprecyzowano, czy chodzi o objawy występujące u partnerek, matek, sióstr, koleżanek czy innych kobiet z otoczenia badanych;
każdy ankietowany miał dowolność w decydowaniu, do których grup kobiet odniesie swoje
odpowiedzi); następnie mężczyźni określali na
skali od 0 (wcale) do 5 (bardzo), w jakim stopniu negatywnie odczuwają skutki każdego z wymienionych wcześniej objawów; chodziło zatem
o ustalenie, które z zachowań lub stanów premenstruacyjnych najbardziej „uprzykrzają życie”
bądź przeszkadzają badanym mężczyznom;
– kwestionariusza ogólnej postawy wobec kobiet cierpiących na PMS skonstruowanego na
potrzeby badania – służącego do oceny trzech
komponentów (poznawczego, behawioralnego
i afektywnego) ogólnej postawy wobec objawów
PMS oraz kobiet, które je deklarują ich odczuwanie; kwestionariusz składa się z 12 twierdzeń ocenianych na skali od 1 do 5 (od zdecydowanie się
nie zgadzam do zdecydowanie się zgadzam, ze
środkową wartością ani się zgadzam, ani się nie
zgadzam); przykładowe twierdzenia to np. pytania o emocje związane z obcowaniem z kobietami
dotkniętymi PMS („współczuję kobietom, które
przeżywają trudny PMS”), zachowania mężczyzn
wobec nich („staram się być miły i łagodny dla
kobiet, które mają PMS”), lub o utarte przekonania na ich temat („PMS to wymysł kobiet, które
z natury są złośliwe”).
Dla każdego z badanych obliczono ogólny wynik postawy (zakres punktów możliwy do uzyskania: 12–60).
Im mniejszy wynik, tym mniej zrozumienia, ciepła i pozytywnych emocji przeżywał dany mężczyzna względem

kobiet z PMS i ich objawów. Rzetelność narzędzia dla wyniku ogólnego mierzona współczynnikiem α-Cronbacha
w prezentowanym badaniu okazała się zadowalająca
i wyniosła 0,810. Współczynniki rzetelności dla poszczególnych komponentów postawy okazały się niższe i wyniosły
kolejno: dla komponentu behawioralnego (α-Cronbacha
0,720), poznawczego (α-Cronbacha 0,617) i afektywnego
(α-Cronbacha 0,551).

Analiza statystyczna
Uzyskane dane poddano analizie statystycznej za pomocą pakietu statystycznego PS IMAGO 24. Przyjęty został
poziom prawdopodobieństwa α = 0,05. Wykorzystując
test Shapiro-Wilka, sprawdzono normalność rozkładów
dla analizowanych zmiennych, tj. trzech wymiarów postawy wobec PMS. W większości przypadków, mimo braku
normalności rozkładu analizowanych zmiennych, zdecydowano się na testy parametryczne (np. współczynnik
korelacji r-Pearsona, jednoczynnikową analizę wariancji
ANOVA), uznając odporność testów na zaburzenia normalności rozkładu przy analizowanych liczebnościach.
Wyjątek stanowiło porównanie dwóch niezależnych wobec siebie grup o wyraźnie nierównych liczebnościach –
w tym przypadku zastosowano test U Manna-Whitneya
(tj. nieparametryczną alternatywę dla testu t-Studenta).

Wyniki
Percepcja objawów
Czterema najczęściej spostrzeganymi przez mężczyzn objawów PMS okazały się (1) drażliwość (2) zmienność nastroju (3) tkliwość piersi oraz (4) obniżenie nastroju (patrz:
wykres 1). Najbardziej negatywnie wpływające na życie
mężczyzn objawy PMS prezentuje wykres 2. Są to głównie (1) drażliwość, (2) zmienność nastroju, (3) obniżenie
nastroju oraz (4) agresja (Ryciny 1 i 2).

Rycina 1. Najczęściej spostrzegane przez mężczyzn objawy PMS
(N = 309)
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6

Staram się być miły
i łagodny dla kobiet, behawioralny 3,61
które mają PMS

7

Denerwują mnie
kobiety, które są
nerwowe lub
smutne z powodu
PMS

8

Wyręczam/
wyręczałbym moją
partnerkę
w obowiązkach,
behawioralny 3,68 1,18
których wykonanie
uniemożliwia jej
PMS

9

Pogłębiam swoją
wiedzę nt. PMS
i jego wpływu na
zachowanie kobiet

Rycina 2. Najbardziej negatywnie spostrzegane przez mężczyzn
objawy PMS (N = 309)

Zdecydowano się także sprawdzić, które z negatywnie spostrzeganych objawów korelują ze sobą najsilniej.
Dla przykładu, im bardziej negatywnie spostrzegana jest
ospałość, tym częściej „daje się we znaki” również stałe
zmęczenie kobiet, z którymi badani mężczyźni mają na
co dzień styczność (r = 0,553, p < 0,01). Podobne, wyższe niż 0,5 współczynniki korelacji Pearsona uzyskano dla
par objawów: zmienność nastroju – drażliwość (r = 0,615,
p < 0,01), agresja – drażliwość (r = 0,553, p < 0,01) oraz utrata
panowania nad sytuacją – agresja (r = 0,508, p < 0,01).
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Postawa i jej komponenty
Wynik ogólnej postawy dla całej grupy (N = 309) wyniósł
średnio 38,75 punktów (SD = 7,99; min. 15, max. 58), co
przy rozpiętości od 12 do 60 punktów można uznać za wynik mieszczący się w środkowych wartościach skali. Średnie
dla poszczególnych twierdzeń zamieszczono w tabeli 3.
Wynika z niej, że najbardziej zgadzano się z twierdzeniem
nr 3, najmniej zaś z twierdzeniem nr 4.
Tabela 3. Średnie i odchylenia standardowe wartości dla każdego
ze stwierdzeń (rozpiętość skali od 1 do 5) (N = 309)

Nr
twierdzenia

Treść

1

PMS to naturalna
rzecz u kobiety

2

Chętnie opiekuję/
opiekowałbym się
moją partnerką
podczas PMS

3

4

5

Współczuję
kobietom, które
przeżywają trudny
PMS
PMS to wymysł
kobiet, które z
natury są złośliwe
Złoszczę się, gdy
kobieta traktuje
mnie gorzej z
powodu PMS

Komponent
poznawczy

M

11

12

2,75 1,19

behawioralny 2,07 1,21

PMS jest dla mnie
dowodem na
poprawne
poznawczy
funkcjonowanie
cyklu
menstruacyjnego
mojej partnerki
Rozczulają mnie
kobiety, które są
nerwowe lub
afektywny
smutne z powodu
PMS
Kobiety nie powinny
usprawiedliwiać
swojej nerwowości poznawczy
lub smutku poprzez
PMS

2,95 1,18

2,11

1,16

3,28 1,24

SD

3,94 1,03

behawioralny 3,72 1,16

afektywny

3,97 1,20

poznawczy

1,97

afektywny

3,28 1,25
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10

afektywny

1,11

1,12

W kolejnym kroku porównano (za pomocą testu
U Manna-Whitneya) średnie rangi dla twierdzeń, ogólnego wyniku postawy oraz jej poszczególnych komponentów
w zależności od tego, czy mężczyźni kiedykolwiek byli związani z kobietą. Rezultaty zawiera tabela 4. Jedynie średnie rangi komponentu behawioralnego różnią się istotnie jeśli chodzi
o porównanie tych dwóch grup. W tabeli 5. przedstawiono
twierdzenia, których ocena różni się w sposób istotny statystycznie między mężczyznami, którzy byli lub nie byli
w związku. Oba te twierdzenia reprezentują behawioralny
aspekt postawy wobec kobiet dotkniętych PMS i w obu
przypadkach średnie rangi są wyższe w przypadku mężczyzn, którzy mieli już kiedyś partnerkę.

Tabela 4. Porównanie ogólnej postawy i jej komponentów w grupie mężczyzn będących i nie będących nigdy w związku
Zmienna

n

M

SD

Me

Średnia
ranga

Suma rang

279

38,95

8,00

39,00

157,34

43898,00

30

36,93

7,81

37,50

133,23

3997,00

279

13,66

3,10

14,00

155,68

43436,00

30

13,33

3,37

14,00

148,63

4459,00

279

13,20

3,44

13,00

158,29

44162,00

30

11,93

3,29

12,00

124,43

3733,00

279

12,09

3,17

12,00

156,42

43641,50

30

11,67

2,82

12,00

141,78

4253,50

Porównywane grupy

Ogólna postawa

Komponent poznawczy

Komponent behawioralny

Komponent afektywny

Będący już kiedyś
w związku
Nigdy w związku
Będący już kiedyś
w związku
Nigdy w związku
Będący już kiedyś
w związku
Nigdy w związku
Będący już kiedyś
w związku
Nigdy w związku

U

p

3532

0,160

3994

0,680

3268

0,048

3788,5

0,391

U

p

3162,5

0,022

2819

0,002

Tabela 5. Istotne statystycznie różnice w ocenie twierdzeń w grupie mężczyzn będących i nie będących nigdy w związku
Zmienna

Porównywane grupy

Twierdzenie 2. „Chętnie opiekuję/ Będący już kiedyś
w związku
opiekowałbym się moją
partnerką podczas PMS”
Nigdy w związku
Twierdzenie 8. „Wyręczam/
Będący już kiedyś
wyręczałbym moją partnerkę
w związku
w obowiązkach, których
wykonanie uniemożliwia jej PMS” Nigdy w związku

n

M

SD

Me

Średnia ranga

Suma rang

279

3,77

1,14

4,00

158,66

44267,50

30

3,23

1,28

3,00

120,92

3627,50

279

3,75

1,16

4,00

159,90

44611,00

30

3,03

1,22

3,00

109,47

3284,00

Sprawdzono też, czy występują różnice dotyczące tak
postawy ogólnej, jak i jej komponentów w poszczególnych
kategoriach wiekowych. W tym celu zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA, której wyniki przedstawiono w tabeli 6.
Tabela 6. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji – porównanie
ogólnej postawy i jej komponentów w grupach wiekowych

26–39
(N = 74)

40–61
(N = 35)

Tabela 7. Wyniki testów post hoc dla postawy ogólnej i jej wymiarów w odniesieniu do przedziałów wiekowych ankietowanych
Zmienna
zależna

Grupa wiekowa
18–25
(N=200)

trendu w odniesieniu do postawy ogólnej (F(2,306) = 3,026;
p < 0,05). W kolejnym kroku przeprowadzono zatem
analizę post hoc testami Bonferroniego i T3 Dunnetta
(Tabela 7).

F

df

p

Ogólna
postawa

M = 38,00; M = 40,64; M = 39,11;
3,026
SD = 7,82 SD = 7,10 SD = 10,10

2 0,0499

Komponent
poznawczy

M = 13,35; M = 14,54; M = 13,31;
4,214
SD = 3,17 SD = 2,78 SD = 3,24

2

Komponent M = 13,02; M = 13,31; M = 12,94;
0,229
behawioralny SD = 3,34 SD = 3,17 SD = 4,48

2

0,759

Komponent
afektywny

2

0,007

M = 11,63; M = 12,78; M = 12,86;
5,097
SD = 3,00 SD = 2,77 SD = 4,14

Wymiar
poznawczy

Test
post hoc

Test
Bonferroniego

40–61
18–25

0,016

Zastosowanie jednoczynnikowej analizy wariancji pokazało, że istotne statystycznie różnice związane z wiekiem ankietowanych mężczyzn wystąpiły w przypadku
wymiaru poznawczego (F(2,306) = 4,214; p < 0,05), wymiaru afektywnego (F(2,306)= 5,097; p < 0,005) i na granicy

Grupa
Grupa
wiekowa wiekowa
(I)
(J)
26–39
18–25
40–61
18–25
26–39
40–61

Wymiar
behawioralny

Test T3
Dunnetta

26–39
40–61
18–25

Wymiar
afektywny

Test T3
Dunnetta

26–39
40–61
18–25

Postawa
ogólna

Test T3
Dunnetta

26–39
40–61

18–25
26–39
26–39
40–61
18–25
40–61
18–25
26–39
26–39
40–61
18–25
40–61
18–25
26–39
26–39
40–61
18–25
40–61
18–25
26–39

Różnica
średnich

p

-1,191
0,036
1,191
1,226
-0,036
-1,226
-0,296
0,072
0,296
0,368
-0,072
-0,368
-1,154
-1,227
1,154
-0,073
1,227
0,073
-2,640
-1,119
2,640
1,521
1,119
-1,521

0,015
1,000
0,015
0,162
1,000
0,162
0,874
1,000
0,874
0,961
1,000
0,961
0,010
0,269
0,010
1,000
0,269
1,000
0,026
0,897
0,026
0,807
0,897
0,807
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Porównania testami post hoc Bonferroniego i T3 Dunnetta wykazały, że największe różnice występują pomiędzy grupami mężczyzn w wieku 18–25 lat oraz 26–39 lat
zarówno w wymiarze poznawczym (p < 0,05), afektywnym (p < 0,05), jak i w postawie ogólnej (p < 0,05). We
wszystkich trzech przypadkach wyższą średnią uzyskała grupa mężczyzn w wieku 26–39 (Tabela 6). Brak jest
natomiast różnic w analizowanych grupach wiekowych w
zakresie wymiaru behawioralnego.
W ostatnim kroku zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji do sprawdzenia, czy istnieją różnice w postawach w zależności od poziomu wykształcenia. Nie odnotowano różnic związanych z poziomem wykształcenia ani
w przypadku postawy ogólnej (F(3,305) = 1,378; p = 0,250),
ani w zakresie poznawczym (F(3,305) = 0,746; p = 0,525),
emocjonalnym (F(3,305) = 2,223; p = 0,085) czy behawioralnym (F(3,305) = 1,450; p = 0,228).

Dyskusja
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Drażliwość, zmienność i obniżenie nastroju oraz bolesność
piersi to objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego
najczęściej dostrzegane przez badanych mężczyzn. Pierwsze trzy, tj. drażliwość, zmienność nastroju i jego obniżenie, wraz z agresją, uznawane są za najbardziej uciążliwe
i mające negatywny wpływ na życie badanych. Pozostałe
objawy, zwłaszcza te o charakterze somatycznym, w świetle prezentowanych badań nie tylko zdają się mężczyznom
„nie przeszkadzać”, ale także nie są przez nich zauważane.
Wyniki takie sprzyjają tak korzystnej, jak i niepomyślnej
dla kobiet interpretacji. W grupie tych „nieszkodliwych”
i niezauważalnych dolegliwości znalazły się bowiem np.
trudności ze snem (bezsenność/ospałość), bóle głowy,
czy stałe zmęczenie. Doświadczanie tego typu dolegliwości wiąże się najczęściej z obniżeniem jakości codziennego funkcjonowania i prawdopodobnie z oczekiwaniem
wsparcia (nie tylko emocjonalnego), którego mężczyźni
być może nie udzielają, ponieważ wymienione objawy nie
są przez nich spostrzegane. Z drugiej strony, część kobiet
zamartwia się, na ile stan somatyczny i fizyczny związany
z dolegliwościami PMS (np. zmiana apetytu, przyrost masy
ciała) może obniżać ich atrakcyjność fizyczną. Przytoczone
wyniki pozwalają optymistycznie zakładać, że atrakcyjność
ta w oczach mężczyzn nie zmienia się, ponieważ objawy
te nie są przez mężczyzn zauważane.
Korelujące ze sobą pary negatywnie spostrzeganych
objawów także wydają się dotyczyć stanów powszechnie współwystępujących w codziennym życiu człowieka
(zmienność nastroju – drażliwość, agresja – drażliwość, utrata panowania nad sytuacją – agresja). Interesujące wydają
się dalsze wyniki, w świetle których doświadczenie bycia
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w związku z kobietą (obecnie lub w ogóle) różnicuje badanych w zakresie behawioralnego komponentu analizowanej postawy. Komponent ten odnosi się do podejmowania
konkretnych działań, np. zaopiekowania się kobietą, która
cierpi z powodu PMS, czy wyręczenie jej w obowiązkach.
A zatem mężczyźni, którzy doświadczyli realnego – a nie
pozostającego w sferze wyobrażeniowej – funkcjonowania
w związku partnerskim z kobietą, i jak można przypuszczać, mieli możliwość obserwować, jak objawy zespołu
napięcia przedmiesiączkowego wpływają na funkcjonowanie kobiety, są bardziej skłonni udzielać jej instrumentalnego wsparcia. Prawdopodobnie wynika to z faktu,
że emocjonalne zaangażowanie sprzyja empatyzowaniu
i zwiększa gotowość do udzielania pomocy. Jest to spójne
z badaniami dotyczącymi empatii w związkach [26, 27].
Chociaż doświadczenie bycia/niebycia w związku nie
determinowało ani poznawczego, ani afektywnego komponentu postawy, warto zwrócić uwagę, że badani mężczyźni najczęściej zgadzali się z twierdzeniem wyrażającym współczucie dla kobiet ze względu na trudy zespołu
napięcia przedmiesiączkowego (patrz: twierdzenie 3), zaś
w najmniejszym z twierdzeniem, jakoby PMS był jedynie
wymysłem usprawiedliwiającym trudne zachowania (patrz:
twierdzenie nr 4). Ogólna postawa badanych wskazuje raczej na przychylny stosunek wobec kobiet doświadczających objawów PMS. Ten brak skrajnych poglądów pozwala
na ostrożną optymistyczną interpretację, że mimo licznych
stereotypów obecnych w przestrzeni publicznej związanych z zespołem napięcia przedmiesiączkowego u kobiet,
mężczyźni w dużym stopniu wydają się rozumieć naturę problemu. To z kolei pozwala mieć nadzieję, że będą
skłonni do akceptowania zmian w emocjach i zachowaniu
kobiet w tej szczególnej sytuacji udzielania im właściwego
wsparcia. Wsparcie społeczne, szczególnie ze strony znaczących osób, wspomaga zdrowie fizyczne, szczególnie
w trudnych sytuacjach życiowych oraz stanowi istotny
czynnik protekcyjny dla zdrowia psychicznego [28], pogodzenia się z chorobą [29] czy oceny jakości życia [30].
Na koniec, warto zwrócić uwagę, że najbardziej pozytywne nastawienie zaobserwowano w grupie mężczyzn
w wieku 26–39 lat (środkowa grupa wiekowa), zaś najmniej pozytywne wśród najmłodszych uczestników badania (18–25 lat). Taki sam rozkład widoczny jest również
w przypadku poznawczego i afektywnego komponentu
analizowanej postawy. Najmłodsi mężczyźni wydają się
zatem najmniej przychylni i wyrozumiali i gotowi wpierać
kobiety borykające się z dolegliwościami PMS. Wyniki takie być może znajdują swoje wyjaśnienie w tym, że badani
reprezentujący najmłodszą grupę wiekową to mężczyźni,
których doświadczenia relacji z kobietami (nie tylko tych

o charakterze związków romantycznych) są najuboższe
właśnie z racji wieku. Wiąże się to z mniejszą wiedzą o płci
przeciwnej ogólnie oraz z mniejszą świadomością kobiecości i różnorodnych aspektów z nią związanych. W przytoczonych wyżej badaniach akcentowana jest rola edukacji
społeczno-zdrowotnej, która być może ułatwi wzajemne
zrozumienie par damsko-męskich zmagających się z PMS.
Prezentowane badania nie są wolne od ograniczeń,
które warto uwzględnić tak w kontekście komentarza do
uzyskanych wyników, jak i planowanych dalszych badaniach nad postawami mężczyzn wobec dolegliwości związanych z PMS u kobiet. Jedną z istotnych słabości badań
jest z pewnością mała reprezentatywność wynikająca
z dużych rozbieżności liczbowych w badanych podgrupach (np. w porównaniach w grupach wiekowych lub pod
względem doświadczenia bycia w związku). Jest to widoczne w wynikach analiz statystycznych, albowiem np.
różnica pomiędzy mężczyznami będącymi i nie będącymi
w związku w zakresie jednego z komponentów badanej
postawy jest jedynie na poziomie trendu. Podejmowanie
się w przyszłości podobnej analizy postaw w zależności od
doświadczenia bycia lub nie w związku z kobietą, warto
uwzględnić czas trwania tej relacji oraz to, czy partnerzy
funkcjonowali we wspólnym gospodarstwie domowym
(a zatem dzielili wspólna przestrzeń nie incydentalnie, ale
codziennie, także podczas „trudnych dni” dla kobiety).

Wnioski
1.

Drażliwość, zmienność i obniżenie nastroju i agresywność to najbardziej uciążliwe dla mężczyzn
dolegliwości związane z zespołem napięcia przedmiesiączkowego u kobiet.
2. Badani mężczyźni nie traktują objawów zespołu
napięcia przedmiesiączkowego jako wymówki lub
wyimaginowanych dolegliwości i prezentują raczej
przychylne nastawienie wobec kobiet doświadczających objawów PMS.
3. Najmniej pozytywne nastawienie występuje w grupie najmłodszych spośród badanych mężczyzn.
4. Wykształcenie mężczyzn nie ma wpływu na postrzeganie kobiet w kontekście przeżywanych dolegliwości PMS.
5. Wcześniejsze badania [31] pokazują, że niski poziom wsparcia społecznego jest związany z nasilonymi dolegliwościami towarzyszącymi PMS.
Właściwa edukacja mężczyzn w zakresie zespołu napięcia przedmiesiączkowego może istotnie
przyczynić się do poprawy samopoczucia kobiet,
które doświadczają dolegliwości z nim związanych. Edukacją powinni zostać objęci w szczególności młodzi mężczyźni.
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STRESZCZENIE
Wstęp. Początek systematycznego kształcenia osób wykonujących radiografię związany jest z Marią Skłodowską-Curie. Uczona w czasie I Wojny Światowej
utworzyła frontową służbę radiologiczną, której celem była doraźna diagnostyka rentgenowska rannych żołnierzy. Osoby obsługujące urządzenia rentgenowskie przechodziły specjalny kurs obejmujący między innymi wiedzę o promieniowaniu jonizującym i zasady opatrywania ran. Współcześnie, głównym
zadaniem elektroradiologów/techników elektroradiologii jest także połączenie opieki nad pacjentem z wykonywaniem radiografii. W czasie wykonywania
świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki klasycznej personel narażony jest na czynniki szkodliwe – fizyczne, biologiczne i psychiczne.
Cel. Celem pracy jest ocena spostrzegania przez pacjenta wybranych zagrożeń w środowisku pracy osób z wykształceniem w elektroradiologii.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w grupie 300 pacjentów Zakładu Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, w okresie 1.10.2015-30.06.2016. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z autorskim kwestionariuszem ankiety. Pytania szczegółowe dotyczyły poziomu narażenia na promieniowanie jonizujące i czynniki biologiczne elektroradiologa/technika elektroradiologii podczas wykonywania radiogramów. W odpowiedziach zastosowano skalę dziesięciopunktową. Analizę statystyczną wykonano przy użyciu programów Statistica 12.5 oraz MS Excel 2013.
Wyniki. W analizowanym materiale największy odsetek stanowiły kobiety (53%). W opinii ankietowanych, średnia ocena narażenia na promieniowanie
rentgenowskie wyniosła 7,4 a 5,7 na czynniki biologiczne. Osoby, które były pacjentami gabinetu rentgenowskiego więcej niż 5 razy, wskazywały na wyższe zagrożenie radiacyjne (p = 0,002415). Nie wykazano związku między płcią, wiekiem lub wykonywanym zawodem, a oceną narażenia na promieniowanie rentgenowskie i czynniki biologiczne.
Wnioski. W opinii pacjenta elektroradiolodzy/technicy elektroradiologii wykonujący radiografię w gabinecie rentgenowskim są bardziej narażeni na promieniowanie rentgenowskie niż na czynniki biologiczne.
Słowa kluczowe: elektroradiolog, technik elektroradiologii, pacjent, promieniowanie rentgenowskie, ryzyko zawodowe.
ABSTRACT
Introduction. The beginning of a regular education of persons which perform radiography is related with Maria Sklodowska-Curie. During the First World
War the scientist created a frontal radiological service, which the main aim was an emergency X-ray of injured soldiers. Workers operating X-ray machines
were passing a special course, which included knowledge about ionizing radiation and rules of wound care. Nowadays the main duty of radiographers and
radiologic technologist is connection between patient’s health care and performing radiography. During a classical radiography the medical staff is exposed to occupational hazards: physical, biological and mental.
Aim. The main aim of this paper is an assessment of patient’s perception about selected occupational hazards in persons which performing a radiography.
Material and methods. The study was performed in group of 300 patients of Radiology Department of Medical University of Bialystok Clinical Hospital,
between October 2015 and June 2016.The study used the diagnostic poll method, based on the original questionnaire. Detailed questions were concentrated on ionizing radiation exposure and biological factors in work of radiographers and radiologic technologist. In responses was a ten-point scale. The
statistical analysis was made with Statistica 12.5 and MS Excel 2013.
Results. In analyzed material the main percentage were women (53%). Patients which took X-ray exams more than 5 times pointed at a higher risk of radiation danger (p = .002415). Connection between gender, age or profession and assessment of X-ray radiation has not been shown. The median assessment of X-ray radiation risk is about 7.4 and biological factors 5.7 in ten-point scale.
Conclusions. In the patient's opinion, radiographers and radiologic technologists are more exposed to X-rays than to biological agents.
Keywords: radiographer, radiologic technologist, patient, X-ray, occupational hazards.

Wstęp
Elektroradiologia nazywana jest „zawodem z przyszłością”
[1]. Myśląc o perspektywach, warto pamiętać o historii.
Podczas I Wojny Światowej Maria Skłodowska-Curie zorPolski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (57) 2018

ganizowała frontową służbę radiologiczną, której celem
była pilna diagnostyka rentgenowska obrażeń francuskich
żołnierzy. Z inicjatywy uczonej zamontowano aparaty
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rentgenowskie w ciężarówkach marki Renault. Dodatkowo na potrzeby wojska działało około dwustu aparatów
stacjonarnych. Tak duża liczba urządzeń oraz potrzeby
medyczne (szacuje się, że w ramach frontowej służby radiologicznej wykonano ponad milion ekspozycji) wymagały przeszkolonego personelu. Maria Skłodowska-Curie
razem z radiologiem Antoine Béclère zorganizowała specjalny kurs w zakresie obsługi aparatów rentgenowskich.
Szkolenie obejmowało także wiedzę z zakresu własności
promieniowania oraz doraźnej pomocy choremu. W książce “La guerre et la radiologie” („Wojna i radiologia”) z 1921
roku Maria Skłodowska-Curie wskazuje na konieczność
kształcenia zawodowego osób, które współpracowałyby
z radiologami i chirurgami podczas diagnostyki rentgenowskiej [2, 3].
Współcześnie, w Polsce kwalifikacje z zakresu elektroradiologii można zdobyć dwutorowo. Technik elektroradiolog (TEL) to absolwent studium medycznego, natomiast elektroradiolog (EL) licencjat lub magister – szkoły
wyższej [4, 5]. Nie ma podziału kompetencji pomiędzy
elektroradiologami i technikami. Bez względu na ukończony poziom kształcenia wszyscy wykonują takie same
zadania zawodowe [6]. Oba zawody ujęte są w klasyfikacji
zawodów i specjalności tj. 229913 elektroradiolog i 321103
technik elektroradiolog [7].
W gabinecie rentgenowskim podczas diagnostyki obrazowej kluczowym zadaniem elektroradiologa i technika
elektroradiologa jest połączenie opieki nad pacjentem
z obsługą aparatu rentgenowskiego [8]. Podstawowe obowiązki to [9, 10, 11]:
1) pozycjonowanie pacjenta do radiografii,
2) optymalizacja parametrów obrazowania,
3) przestrzeganie zasad epidemiologii i ochrony radiologicznej,
4) wykonywanie testów kontroli jakości aparatu
rentgenowskiego,
5) archiwizacja obrazów medycznych.
W czasie wykonywania świadczeń zdrowotnych
z zakresu rentgenodiagnostyki klasycznej elektroradiolog
i technik elektroradiolog narażeni są na czynniki szkodliwe – fizyczne, biologiczne i psychiczne. Celem pracy jest
ocena spostrzegania przez pacjenta wybranych zagrożeń
w środowisku pracy osób z wykształceniem w elektroradiologii.

Materiał i metody
Badanie przeprowadzono w grupie 300 pacjentów Zakładu Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Białymstoku, w okresie 1.10.2015–30.06.2016. WykoPolski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (57) 2018

rzystano metodę sondażu diagnostycznego z autorskim
kwestionariuszem ankiety. Formularz zawierał pytania
demograficzne (płeć, wiek, wykształcenie) i pytanie
o liczbę wykonanych pacjentowi w przeszłości zdjęć rentgenowskich. Pytania szczegółowe dotyczyły poziomu narażenia na promieniowanie jonizujące i czynniki biologiczne elektroradiologa/technika elektroradiologii podczas
wykonywania radiogramów w gabinecie rentgenowskim.
W odpowiedziach zastosowano skalę dziesięciopunktową.
Analizę statystyczną wykonano przy użyciu programów Statistica 12.5 oraz MS Excel 2013. Posłużono się testem U Manna-Whitneya i testem Kruskala-Wallisa, jako
poziom istotności przyjęto p<0,05.

Wyniki
W analizowanym materiale największy odsetek stanowiły
kobiety (n = 159; 53%). Dane socjometryczne ankietowanych z uwzględnieniem płci przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy z uwzględnieniem płci

Cecha

Płeć

Liczba (%)
Kobiety Mężczyźni
< 30
38
27
65 (21,7%)
31–40
33
26
59 (19,7%)
41–50
25
32
57 (19%)
Wiek
51–60
29
23
52
(17,3%)
(w latach)
61–70
25
25
50 (16,7%)
> 71
9
8
17 (5,6%)
RAZEM
159
141
300 (100%)
Podstawowe
3
10
13 (4,4%)
Zawodowe
31
38
69 (23%)
Średnie
47
44
91 (30,3%)
Wyższe
58
42
100 (33,3%)
Wykształcenie
Uczeń/
20
7
27 (9%)
student
RAZEM
159
141
300 (100%)
Umysłowa
43
29
72 (24%)
Fizyczna
30
67
97 (32,3%)
Renta/
40
26
66 (22%)
emerytura
Wykonywana
Uczeń/
20
7
27 (9%)
praca
student
Ochrona
16
5
21 (7%)
zdrowia
Bezrobotny
10
7
17 (5,7%)
RAZEM
159
141
300 (100%)
Pierwszy raz
19
18
37 (12,3%)
Ilość
2–5 zdjęć RTG 76
47
123 (41%)
radiografii
> 5 zdjęć RTG 64
76
140 (46,7%)
w przeszłości
RAZEM
159
141
300 (100%)

Nie wykazano związku między płcią a oceną narażenia
na promieniowanie rentgenowskie i czynniki biologiczne
(Tabela 2).

Tabela 2. Ocena narażenia na promieniowanie rentgenowskie
i czynniki biologiczne w zależności od płci ankietowanych

Suma rang
Kobiety
Mężczyźni
n = 159
n = 141

Narażenie
Promieniowanie
rentgenowskie
Czynniki
biologiczne

p*

24614,50

20535,50

0,361352

23938,00

21212,00

0,991488

W opinii ankietowanych średnia ocena narażenia na
promieniowanie rentgenowskie osoby wykonującej radiografię na promieniowanie jest wyższa niż na czynniki
biologiczne (Tabela 3).
Tabela 3. Miary rozkładu statystycznego oceny narażenia na promieniowanie rentgenowskie i czynniki biologiczne
Narażenie

Min

Max

SD

Q1

Me

Q2

*Test U Manna-Whitneya

Promieniowanie
rentgenowskie

7,4

1,0

10

2,5

5,0

8,0

10,0

Nie wykazano związku między wiekiem ankietowanych a oceną narażenia na promieniowanie rentgenowskie
i czynniki biologiczne. Średnia ocena narażenia na promieniowanie jest nieco niższa u młodszych i najstarszych pacjentów niż w grupach 51–60 i 61–70 lat (Rycina 1).

Czynniki
biologiczne

5,7

1,0

10

2,5

4,0

6,0

8,0

Rycina 1. Porównanie oceny narażenia na promieniowanie rentgenowskie i czynniki biologiczne w zależności od wieku ankietowanych

Wykonywany zawód nie wpływa na ocenę stopnia narażenia na promieniowanie rentgenowskie w środowisku
pracy elektroradiologa i technika elektroradiologii w gabinecie rentgenowskim. Osoby bezrobotne najwyżej oceniły narażenie na czynniki biologiczne w stosunku do osób
zajmujących się pracą umysłową (p=0,008226) i fizyczną
(p=0,030246).
Wśród ankietowanych najwięcej było osób, które miały
w przeszłości wykonanych więcej niż 5 zdjęć rentgenowskich 140 (46,7%).W następnej kolejności – do 5 radiogramów 123 (41,0%) i zgłaszające się pierwszy raz 37 (12,3%).
Wykazano związek między ilością wykonywanych w przeszłości zdjęć rentgenowskich, a oceną narażenia na promieniowanie rentgenowskie personelu podczas radiografii
z użyciem stacjonarnego aparatu rentgenowskiego. Osoby, które były pacjentami gabinetu rentgenowskiego więcej niż 5 razy, wskazywały na wyższe zagrożenie radiacyjne (p = 0,002415). Także ta grupa pacjentów wskazywała
częściej wyższe wartości oceny narażenia biologicznego
(p = 0,002592).

Dyskusja
W gabinecie rentgenowskim podczas wykonywania radiografii pozostaje zazwyczaj tylko pacjent. Rzadko w badaniu współuczestniczy osoba, która podtrzymuje chorego.
Wszystkie ekspozycje są wyzwalane przez elektroradiologa lub technika elektroradiologii ze specjalnie wydzielonego pomieszczenia – sterowni. Sterownia stanowi strefą
bezpieczną, co zapewnia odpowiednia ochronność ścian
gabinetu rentgenowskiego (osłony stałe). Komunikacja
głosowa z pacjentem możliwa jest przez system intercom,
a obserwacja prowadzona jest przez okno z szybą, także
spełniającą warunek ochronności przed promieniowaniem
rentgenowskim.
Quinn porównuje narażenie na promieniowanie jonizujące osoby wykonującej zdjęcia rentgenowskie do narażenia na stanowisku pracy sekretarki lub nauczyciela.
Zawód definiowany jest jako bezpieczny pod warunkiem
stosowania zasad ochrony radiologicznej. Przestrzeganie
ustalonych reguł zachowania na stanowisku pracy w gabinecie rentgenowskim sprawia, że narażenie jest porównywalne do poziomu naturalnego tła [12].
Znajduje to potwierdzenie w badaniach Watson
i wsp., którzy ocenili poziom ekspozycji zawodowej techników elektroradiologii w Wielkiej Brytanii. Prawie wszyscy
(99%) byli narażeni na dawkę poniżej 1 mSv [13]. British
Institute of Radiology w raporcie z 2009 roku uznaje, że
średnia dawka roczna osób wykonujących zdjęcia rentgenowskie wynosi 0,06 mSv [14]. Na Litwie w latach 2001–
2003 średnia roczna dawka efektywna wyniosła 1,09 mSv
(odchylenie standardowe ±0,3) [15]. Motevalli i Borhanazad ocenili narażenie w okresie 2009–2011 pracowników
w placówkach medycznych w Teheranie i uzyskali poziom
narażenia od 0,8 do 0,94 mSv [16].
Różnice w przywoływanych badaniach mogą wynikać z różnej zadaniowości osób wykonujących radiografię
w obszarze definiowanym jako „radiologia konwencjonalna”. Zadania na stanowisku pracy elektroradiologa i tech-
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nika elektroradiologii w diagnostyce rentgenowskiej mogą
dotyczyć również wykonywania zdjęć rentgenowskich
przy łóżku pacjenta oraz współpracy z lekarzem radiologiem podczas fluoroskopii, np. górnego odcinka przewodu
pokarmowego. Czynności podczas tych świadczeń mogą
wiązać się z wyższym narażaniem. Innym czynnikiem,
który może mieć znaczenie, jest techniczna sprawność
aparatów rentgenowskich. Potwierdzeniem prawidłowego
funkcjonowania aparatu rentgenowskiego są testy wykonywane przez użytkownika oraz testy specjalistyczne realizowane przez akredytowane laboratoria badawcze. Nie
można stosować urządzeń emitujących promieniowanie
jonizujące, jeśli wyniki tych testów są negatywne [17].
Praca elektroradiologów i techników elektroradiologii
w gabinecie rentgenowskim podczas wykonywania radiografii, mimo że wiąże się z wykorzystywaniem promieniowania
jonizującego, to przy przestrzeganiu zasad bezpiecznej realizacji zadań narażenie radiacyjne porównywalne jest do ogółu
ludności. W przeprowadzonym badaniu średnia ocen jest na
tyle wysoka, iż może wskazywać na brak wiedzy na temat
warunków realizacji obowiązków zawodowych osób tam zatrudnionych. W badaniu Turczyńskiej i wsp. wykazano, że pacjenci, którym wykonano zdjęcie rentgenowskie, byli częściej
przekonani, że personel stosuje zasady ochrony radiologicznej
wobec nich niż wobec siebie (91% vs. 77%) [18].
Elektroradiolodzy i technicy elektroradiologii muszą zapewnić bezpieczne warunki udzielania świadczeń
i są odpowiedzialni za zaniedbania w zakresie opieki nad
pacjentem. Gabinet rentgenowski w szpitalu to miejsce,
gdzie trafiają pacjenci z różnych oddziałów. Dodatkowo
mogą być udzielane świadczenia osobom kierowanym
z poradni i szpitalnego oddziału ratunkowego. Tym samym
ryzyko zakażeń szpitalnych w gabinecie rentgenowskim jest
wysokie i nie można zapomnieć o obowiązku przestrzegania zasad epidemiologicznych. Podstawowe zalecenia dotyczą higieny rąk personelu i dezynfekcji wyposażenia np.
detektorów, stołu kostnego, fartuchów z materiału pochłaniającego [19, 20]. W badania Khan aż 88% ankietowanych
stwierdziło, że aparaty rentgenowskie nie są regularnie dezynfekowane, a 10% przyznało, że nie dezynfekuje fartuchów pochłaniających promieniowanie rentgenowskie [21].
Natomiast Boyle i Strudwick zwrócili uwagę, iż procedury
mycia i dezynfekcji nie są dokładnie przeprowadzane [20].
Znajduje to potwierdzenie w negatywnej ocenie czystość
pracowni rentgenowskich w badaniach ankietowych pacjentów. W sondażu przeprowadzonym przez Boos i wsp.
najniższe noty wystawiło 20% respondentów [22].
W badaniu ankietowym pracowników gabinetów rentgenowskich tylko jedna trzecia respondentów przyznała,
że myła ręce przed kontaktem z pacjentem, a połowa – po
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[23]. Zweryfikowaną w świetle ultrafioletowym skuteczność higienicznego mycia rąk uzyskano u 20% osób wykonujących radiografię [24].
Bezpieczeństwo epidemiologiczne w gabinecie rentgenowskim związane jest z wysoką świadomością personelu i efektywnością przeprowadzania procedur. Należy
pamiętać, że dezynfekcja wyposażenia gabinetu to nie
tylko redukcja potencjalnych zakażeń pacjentów, ale także
pracowników ochrony zdrowia. W badaniu Kirsch i wsp.
wykazano, że nieco ponad 20% działań korekcyjnych dotyczyło wdrożenia procedur higieny szpitalnej w konsekwencji oceny jakości świadczeń udzielanych w gabinecie
RTG [25].
W przeprowadzonym badaniu pacjenci uznali, że ryzyko epidemiologiczne osób wykonujących radiografię jest
średnie. Zwraca uwagę opinia, że narażenie na promieniowanie rentgenowskie jest wyższe niż na czynniki biologiczne. Pacjenci mogą postrzegać gabinet rentgenowski jako
miejsce wolne od zagrożeń epidemiologicznych ze względu na sposób wykonywania radiografii jako procedury
medycznej tj. bez przerwania ciągłości skóry. Natomiast
częstsze poddawanie się badaniom obrazowym może
pogłębiać wiedzę pacjenta na temat ryzyka radiacyjnego,
co może być bezpośrednio przenoszone na postrzeganie
wyższego stopnia narażenia także personelu.

Wnioski
1.

2.

3.

W opinii pacjenta elektroradiolodzy i technicy
elektroradiologii wykonujący radiografię w gabinecie rentgenowskim są bardziej narażeni na
promieniowanie rentgenowskie niż na czynniki
biologiczne.
Osoby, które miały w przeszłości wykonanych
więcej niż pięć zdjęć rentgenowskich, wskazywały na wyższe zagrożenie radiacyjne personelu
podczas wykonywanej pracy.
Nie wykazano związku między płcią, wiekiem lub
wykonywanym zawodem a oceną narażenia na promieniowanie rentgenowskie i czynniki biologiczne.
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STRESZCZENIE
Wstęp. Stres został zdefiniowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako choroba cywilizacyjna. Nieprzerwany rozwój technologii i zmiany mentalne zachodzące w społeczeństwie sprawiają, iż jesteśmy zobligowani do ciągłego rozwoju osobistego i podnoszenia kwalifikacji, co jest przyczyną wielu
sytuacji stresowych, z którymi nie każdy potrafi sobie radzić. Stres zakłóca równowagę psychiczną, ogranicza zdolność do pracy oraz funkcjonowanie w życiu społecznym, co negatywnie wpływa na jakość i efektywność wykonywanych obowiązków.
Cel badania. Celem pracy była identyfikacja czynników stresogennych, ocena poziomu odczuwanego stresu oraz określenie najczęściej stosowanych sposobów radzenia sobie ze stresem w grupie zawodowej pielęgniarek w zależności od takich zmiennych, jak płeć, wykształcenie i staż pracy.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 157 czynnych zawodowo pielęgniarek z województwa śląskiego. Pomiarów kwestionariuszowych dokonano
za pomocą anonimowej, autorskiej ankiety oraz dwóch standaryzowanych testów psychologicznych dotyczących stresu i strategii radzenia sobie z nim, tj.
PSS 10 oraz MiniCope.
Wyniki. W badanej grupie dominowało poczucie wysokiego poziomu stresu. Głównymi czynnikami stresogennymi były śmierć pacjenta oraz wynagrodzenie za pracę. Ankietowani respondenci najczęściej zwalczali stres poprzez strategię aktywnego radzenia sobie oraz planowania.
Wnioski. (1) praca zawodowa pielęgniarek związana jest z narażeniem na silny stres (2) wykształcenie oraz staż pracy znamiennie różnicuje częstość stosowania sposobów radzenia sobie ze stresem w szczególności w przypadku strategii skoncentrowanych na problemie oraz strategii unikowych (3) wskazane
jest podjęcie działań profilaktycznych mających na celu zmniejszenia negatywnych objawów stresu w tej grupie zawodowej.
Słowa kluczowe: stres, pielęgniarki, sposoby radzenia sobie ze stresem, PSS 10, MiniCope.
ABSTRACT
Introduction. Stress was defined by the World Health Organization WHO as a disease of modern civilization. Permanent technology development and the
mental changes in society enforce personal development and skills improvement, which is the cause of many stressful situations that not everyone can cope
with. Stress disturbs mental balance, limits ability to work and social functioning, which negatively affects quality and effectiveness of the job duties.
Aim of the study. The aim of the study was to identify stressors, assess the level of stress experienced and explore the most common ways of coping with
stress among nurses, depending on factors such as gender, education and work experience.
Material and Methods. The study group consisted of 157 professional nurses from the province of Silesia. The study was conducted by anonymous questionnaire survey and two psychological tests such as PSS 10 and MiniCope.
Results. The level of occupational stress in surveyed group were high. The main stressors were the death of the patient as well as remuneration for work.
The most common ways for coping with stress among nurses were active coping and planning.
Conclusions. (1) Nursing has been identified as an occupation that has high levels of stress (2) Education and seniority significantly differentiate the frequency of application of the ways of coping with stress, particularly in case of techniques focusing on a problem and avoidance strategies (3) Due to the
growing problem of exposure to stress, it is necessary to popularize information on coping with stress.
Keywords: stress, nurses, coping with stress, PSS 10, MiniCope.

Wstęp
Zmiany społeczno-polityczne związane z postępującą globalizacją, wprowadzeniem wolnego rynku pracy, rozwojem
nowoczesnych technologii oraz zmiany demograficzne mają
istotny wpływ na obraz współczesnego miejsca pracy [1].
Poważne transformacje bezpośrednio związane z organizacją i zarządzaniem procesem pracy skutkują powstaniem nowych zagrożeń i wyzwań w dziedzinie ochrony praPolski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (57) 2018

cy, są to głównie stres zawodowy oraz przemoc w miejscu
pracy [2]. Stres w takim znaczeniu zakłóca równowagę psychiczną, ogranicza zdolność do pracy oraz funkcjonowanie
w życiu społecznym.
Można wyróżnić dwa rodzaje stresu: eustres i dystres.
Eustres określany jest jako stres pozytywny – krótkotrwały,
mobilizujący organizm do dalszego działania. Jest on nieodzownym składnikiem codziennego życia. Za negatywne

skutki dla organizmu odpowiedzialny jest stres przewlekły
(dystres), który sprawia ból i cierpienie. Permanentne obciążenie psychiczne powodowane przez stres może prowadzić
do zaburzenia stanu homeostazy organizmu powodując
występowanie stanów nerwowości i drażliwości, objawów
histerycznych, niepokoju i braku opanowania. Może prowadzić również do agresji i frustracji, poczucia niezadowolenia
i braku satysfakcji z wykonywanej pracy, wypalenia zawodowego, a także ogólnego pogorszenia stanu zdrowia [3].

Sposoby radzenia sobie ze stresem
Klasyczne teorie stresu oraz pierwsze badania psychologiczne skupiały się głównie na mechanizmach fizjologicznych i psychologicznych, obecnie prowadzone badania
koncentrują się przede wszystkim na czynnikach i procesach pozwalających przezwyciężyć stres [4].
Można wyróżnić trzy style radzenia sobie ze stresem
przyjmując za kryterium podziału funkcje działań zaradczych, mających na celu rozwiązanie problemu oraz obniżenie napięcia towarzyszącego trudnym sytuacjom życiowym:
(1) styl konfrontacyjny – skoncentrowany na zadaniu, (2)
styl emocjonalny – zmierzający do redukcji nieprzyjemnych
emocji oraz (3) styl unikający – jest pewnym uzupełnieniem
wcześniej wymienionych sposobów, ale obejmuje działania
skierowane na odwrócenie uwagi od źródła stresu lub poszukiwanie wsparcia społecznego [4].
Ocena bezwzględna ww. stylów radzenia sobie nie
może być przeprowadzona względem skuteczności, zależy ona również od danej sytuacji, ale również od indywidualnych cech człowieka [4].
Stres zawodowy wśród pielęgniarek
Pielęgniarstwo należy do grupy zawodów o istotnym
znaczeniu społecznym. Społeczeństwo powierza przedstawicielom tej profesji swoje zdrowie, w związku z czym
pokłada w niej bezpieczeństwo i nadzieję. Praca w zawodzie pielęgniarki wymaga stałego kontaktu z oczekującymi
pomocy ludźmi. Wykonując powierzone obowiązki pielęgniarki niejednokrotnie muszą radzić sobie z ogromnym
obciążeniem emocjonalnym i psychicznym.
Do czynników stresogennych negatywnie wpływających na zachowanie i pracę pielęgniarek zaliczyć można:
postępowanie w przypadku śmierci i umierania, relacje
interpersonalne z lekarzami i innymi pielęgniarkami, niewystarczające przygotowanie do radzenia sobie z emocjonalnymi potrzebami pacjentów i ich rodzin, brak wsparcia
personelu, zbyt duże obciążeniem pracą oraz niepewność
dotyczącą podjętego leczenia [5]. Stres powodowany ww.
czynnikami może w znacznym stopniu zakłócić równowagę psychiczną, ograniczyć zdolność do efektywnej pracy
oraz prawidłowe funkcjonowanie w życiu społecznym.

Obecnie podkreśla się konieczność dokonania dogłębnej analizy sytuacji stresowych i interakcji między czynnikami wywołującymi stres. W związku z tym istotne staje
się zapobieganie temu zjawisku w środowisku pracy nie
tylko ze względu na jego skutki zdrowotne i wpływ na
wydajność pracy, ale także ze względu na bezpieczeństwo
i dobro podopiecznych.

Cel pracy
Celem pracy była identyfikacja czynników stresogennych,
ocena poziomu odczuwanego stresu oraz określenie najczęściej stosowanych sposobów radzenia sobie ze stresem
przez grupę zawodową pielęgniarek w zależności od takich zmiennych jak płeć, wykształcenie i staż pracy.

Materiał i metody
Badanie zostało przeprowadzone wśród 200 czynnych zawodowo pielęgniarek w okresie od stycznia do maja 2016 r.
z zachowaniem warunków dobrowolnego uczestnictwa
i anonimowości. Ostatecznie, po uwzględnieniu wyłącznie
prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy, dalszej analizie poddano 157 arkuszy wypełnionych przez pielęgniarki
i pielęgniarzy (134 kobiety oraz 23 mężczyzn). Najliczniejszą grupę respondentów stanowiły osoby po 40 r.ż.
(38,2%), następnie osoby w przedziale 20–25 lat (17,8%),
26–30 lat (15,9%), 31–35 lat (14,6%), a najmniej liczną
grupą wiekową okazali się pracownicy w wieku 36–40 lat
(13,4%). Grupa badana w zdecydowanej większości deklarowała wykształcenie wyższe (63,7%), następnie średnie
(33,8%), a najrzadziej zawodowe (2,5%). 35% respondentów wskazała staż pracy powyżej 20 lat, następnie
1–5 lat (22,9%), 6–10 lat (14,6%), 11–15 lat (12,7%), a do
1 roku (7,6%). Wśród ankietowanych tylko 7% wskazała
staż pracy od 16 do 20 lat (7%).
W analizie zastosowano trzy narzędzia pomiarowe:
autorską ankietę, kwestionariusz PSS10 (skala odczuwanego stresu) oraz kwestionariusz MiniCope.
Autorski kwestionariusz składał się z metryczki oraz 13
pytań, w których respondenci wskazywali w pięciostopniowej skali (1 – nie wywołuje stresu, 5 – wywołuje bardzo
duży stres) stopień stresu, który towarzyszy wymienionej
sytuacji w miejscu pracy. Arkusz zawierał pytania dotyczące m.in. sytuacji związanej z warunkami pracy i pacjentem
oraz współpracy w zespole terapeutycznym.
W celu oceny natężenia stresu posłużono się kwestionariuszem PSS 10 – Skala Odczuwanego Stresu autorstwa
Sheldona Cohena, Toma Kamarcka oraz Robina Marmelsteina, w polskiej adaptacji Juczyńskiego i Ogińskiej-Bulik. Narzędzie to składa się z 10 pytań dotyczących myśli
i odczuć związanych z doświadczeniami w ostatnim mie-
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siącu. Respondenci musieli określić w skali od 0 – nigdy
do 4-bardzo często, jak często myśleli bądź odczuwali
w podany w kwestionariuszu sposób. Ogólny wynik skali
jest sumą wszystkich punktów, której minimalna wartość
wynosi 0 a maksymalna 40. Zgodnie z tym narzędziem,
im wyższy wynik tym większe natężenie odczuwanego
stresu. Ogólny wskaźnik po przekształceniu na jednostki standaryzowane podlega interpretacji stosownie do
właściwości charakteryzujących skalę stenową. Wartości
końcowe w granicach 1–4 stena określane są jako wyniki
niskie, rezultaty w przedziale 5–6 stena traktowane są jako
przeciętne, a 7–10 stena jako wysokie [6].
Sposoby radzenia sobie ze stresem w wybranej grupie
zawodowej określono przy użyciu kwestionariusza MiniCope – Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem autorstwa Charlesa Carvera, w polskiej adaptacji Juczyńskiego i Ogińskiej-Bulik. Narzędzie to składa się z 28
stwierdzeń wchodzących w skład 14 strategii radzenia sobie ze stresem. Ankietowani byli zobowiązani do określenia
w skali od 0 – prawie nigdy tak nie postępuję do 3 – prawie zawsze tak postępuję, jak często postępują w podany
w kwestionariuszu sposób. Wynik jest średnią dwóch
twierdzeń, które wchodzą w skład jednej strategii [6].
Do analizy statystycznej wykorzystany został program
Statistica 10.0 (StatSoft Inc., 2011). Zgodność rozpatrywanych zmiennych ilościowych z rozkładem normalnym badano przy użyciu testu Shapiro-Wilka. Analizę korelacyjną
wykonano za pomocą współczynnika korelacji rang Spearmana. Do porównań między grupami wykorzystano test
U Manna-Whitney’a. Za wynik istotny statystycznie uznano p < 0,05.

stopniu wpływa na odczuwanie stresu w badanej grupie
pielęgniarek – tylko 13,4% respondentów uznało ją za silny
czynnik stresogenny. Zdecydowana większość ankietowanych określiła wysokość wynagrodzenia za pracę jako
czynnik wywołujący duży (21%) i bardzo duży (33,8%)
stres. Poczucie stabilności zatrudnienia, nieprawidłowe
zarządzanie oraz trudności wynikające ze współpracy
w zespole terapeutycznym w większości generowały
średni poziom stresu (28%, 29,3% i 40,1%), podobnie
jak relacja z pacjentem oraz relacja z rodziną pacjenta
(25,5% i 28,7%). Pogorszenie stanu zdrowia pacjenta
okazało się być dla większości respondentów wydarzeniem mocno stresującym (28%), tylko 5,1% pracowników służby zdrowia uznało, że nie ma to wpływu na ich
subiektywne odczycie stresu. Śmierć pacjenta uznano za
kolejny bardzo silnie stresujący czynniki – 49% ankietowanych stwierdziła, iż ta sytuacja wywołuje w nich bardzo duży stres, a 24,2% wskazała duże nasilenie stresu.
Rycina 1. przedstawia zbiorcze zestawienie średnich odpowiedzi w zakresie czynników stresogennych obecnych
w środowisku pracy personelu pielęgniarskiego. Udowodniono, iż największy współczynnik stresowy pojawia się
w związku ze śmiercią pacjenta i paradoksalnie z wynagrodzeniem za pracę.

Wyniki
Na podstawie uzyskanych wyników badań ankietowych
można było stwierdzić, w jakim stopniu czynniki uznane za stresogenne wpływały na subiektywne odczucie
stresu w badanej grupie zawodowej. Dla zdecydowanej
większości respondentów (79%) brak możliwości rozwoju nie wywoływał silnego stresu. W przypadku konfliktu
z przełożonymi największa liczba ankietowanych (28%)
uznała ten czynnik za silne stresogenny, tylko 12% badanych stwierdziło, iż nie wywołuje on stresu. Wyniki wykazały, iż stopień obciążenia pracą generuje wśród pielęgniarek
stres o nasileniu dużym i bardzo dużym (po 27,4%). Tylko
5,7% respondentów uznało, iż to zjawisko nie ma wpływu
na powstanie stresu. W trakcie przeprowadzonej analizy
stwierdzono, iż wyposażenie techniczne oddziału wpływa
na odczuwanie stresu na stanowisku pracy. Czynnik ten był
przyczyną średniego nasilenia stresu u 29,9% badanych
oraz dużego u 25,5%. Praca zmianowa w nieznacznym
Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (57) 2018

Rycina 1. Średnia wartość wszystkich udzielonych odpowiedzi
w zakresie czynników stresogennych w miejscu pracy

Na podstawie przeprowadzonej analizy można było
stwierdzić, że wśród badanej populacji dominowały wysokie wskaźniki natężenia stresu oceniane za pomocą skali
PSS 10 (55,4%). Średni poziom stresu odczuwało 31,2%
ankietowanych, a niskie wyniki wśród respondentów to
rzadkość – 13,4%.
Stres wynikający z charakteru pracy respondentów
wymaga wypracowania sposobu walki z nim, dlatego zbadano, w jaki sposób i czy w ogóle techniki radzenia sobie
ze stresem zawarte w kwestionariuszu MiniCope wpływają na zwiększenie komfortu psychicznego badanych pielęgniarek i pielęgniarzy. Wyniki unaoczniły, że najczęściej

stosowaną strategią okazało się Aktywne Radzenie Sobie
oraz Planowanie, najmniejsza liczba badanych decydowała się na Zażywanie substancji psychoaktywnych oraz Zaprzestanie Działań (Tabela 1).
Tabela 1. Sposoby radzenia sobie ze stresem wśród personelu pielęgniarskiego – wyniki testu MiniCope
Zmienna
Aktywne
radzenie
sobie
Planowanie
Pozytywne
przewartościowanie
Akceptacja
Poczucie
humoru
Zwrot
ku religii
Poszukiwanie
wsparcia
emocjonalnego
Poszukiwanie
wsparcia
instrumentalnego
Zajmowanie
się czymś
innym
Zaprzeczanie
Wyładowanie
Zażywanie
substancji
psychoaktywnych
Zaprzestanie
działań
Obwinianie
siebie

Średnia Mediana Min. Max. SD
2,11

2

0,5

3

0,63

2,06

2

0

3

0,63

1,78

2

0

3

0,59

1,76

2

0

3

0,69

1,04

1

0

3

0,83

1,05

1

0

3

0,88

1,93

2

0

3

0,71

1,85

2

0

3

0,70

1,81

2

0

3

0,75

1,03
1,48

1
1,5

0
0

3
3

0,86
0,70

0,55

0

0

3

0,75

0,92

1

0

3

0,71

1,12

1

0

3

0,71

Analiza zależności pomiędzy poszczególnymi podskalami MiniCope (sposobami radzenia sobie ze stresem) oraz
skalą PSS 10 (subiektywnym odczuciem stresu uwzględniającym niski, średni i wysoki poziom stresu) w badanej
grupie wykazała dodatnią korelację o nieznacznej sile
w przypadku takich technik jak: Zajmowanie się Czymś Innym, Zaprzeczanie, Wyładowanie, Zażywanie Substancji
Psychoaktywnych, Zaprzestanie Działań czy Obwinianie
Siebie (Tabela 2). Oznacza to, że wraz ze wzrostem odczuwanego poziomu stresu, zwiększa się częstotliwość
korzystania z ww. wymienionych, nieefektywnych technik
zwalczania go.
Tabela 2. Analiza korelacji między poziomem odczuwanego stresu
(PSS 10) a sposobami radzenia sobie ze stresem (MiniCope)
Zmienna
Aktywne
radzenie
sobie

R Spearman

p

-0,07

0,3729

Planowanie
Pozytywne
przewartościowanie
Akceptacja
Poczucie
humoru
Zwrot
ku religii
Poszukiwanie
wsparcia
emocjonalnego
Poszukiwanie
wsparcia
instrumentalnego
Zajmowanie
się czymś
innym
Zaprzeczanie
Wyładowanie
Zażywanie
substancji
psychoaktywnych
Zaprzestanie
działań
Obwinianie
siebie

-0,09

0,2864

-0,07

0,3951

-0,04

0,6276

0,04

0,6315

0,06

0,4939

-0,13

0,1091

-0,03

0,6699

0,24

<0,005

0,35
0,26

<0,001
<0,001

0,17

<0,05

0,34

<0,001

0,28

<0,001

Różnice pomiędzy odczuwanym nasileniem stresu
oraz stosowanymi technikami radzenia sobie z nim wśród
ankietowanych kobiet i mężczyzn prezentuje Tabela 3.
Przeprowadzona analiza statystyczna nie wykazała istotnych statystycznie różnic pomiędzy rezultatami uzyskanymi
w przypadku uwzględnienia płci jako czynnika różnicującego.
Tabela 3. Poziom odczuwanego stresu oraz sposoby radzenia sobie
ze stresem z uwzględnieniem płci jako czynnika różnicującego
Zmienna
PSS 10
Aktywne
radzenie
sobie
Planowanie
Pozytywne
przewartościowanie
Akceptacja
Poczucie
humoru
Zwrot
ku religii
Poszukiwanie
wsparcia
emocjonalnego
Poszukiwanie
wsparcia
instrumentalnego
Zajmowanie się
czymś innym

Kobiety
M

Mężczyźni

Me SD M Me SD

p

20,0 20,0 5,3 17,9 17,0 5,0 0,0613
2,1 2,0 0,6 2,1 2,0 0,7 0,9584
2,1 2,0 0,6 2,0 2,0 0,9 0,7620
1,8 2,0 0,6 1,8 2,0 0,6 0,7469
1,8 2,0 0,7 1,6 1,5 0,6 0,2384
1,0

1,0 0,8 1,4 1,5 1,0 0,0836

1,1

1,0 0,9 0,8 0,5 0,8 0,1883

1,9 2,0 0,7 1,9 2,0 0,8 0,7887

1,9 2,0 0,6 1,6 1,5 0,9 0,2619
1,8 2,0 0,7 2,0 2,0 1,0 0,1056
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Zaprzeczanie
Wyładowanie
Zażywanie substancji
psychoaktywnych
Zaprzestanie działań
Obwinianie siebie

1,0
1,5

1,0 0,9 1,0 0,5 0,9 0,7715
1,5 0,7 1,3 1,0 0,8 0,1842

0,9 1,0 0,7 0,9 1,0 0,8 0,7601
1,1 1,0 0,7 1,1 1,0 0,8 0,8445

Tabela 4. Poziom odczuwanego stresu oraz sposoby radzenia sobie
ze stresem z uwzględnieniem wykształcenia jako czynnika różnicującego
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PSS 10
Aktywne
radzenie
sobie
Planowanie
Pozytywne
przewartościowanie
Akceptacja
Poczucie
humoru
Zwrot
ku religii
Poszukiwanie
wsparcia
emocjonalnego
Poszukiwanie
wsparcia
instrumentalnego
Zajmowanie się
czymś innym
Zaprzeczanie
Wyładowanie
Zażywanie
substancji
psychoaktywnych
Zaprzestanie
działań
Obwinianie
siebie

Zmienna

0,5 0,0 0,7 0,8 0,5 0,9 0,1173

W przypadku wykształcenia jako czynnika różnicującego, przeprowadzona analiza wykazała istnienie istotnych
statystycznie różnic w odniesieniu do takich podskal jak:
Akceptacja (p <0,05) oraz Zaprzestanie Działań (p < 0,05).
W obu przypadkach wyższymi wartościami charakteryzowały się osoby gorzej wykształcone (Tabela 4).

Zmienna

Tabela 5. Analiza korelacji pomiędzy stażem pracy a poziomem
stresu oraz sposobami radzenia sobie ze stresem

Zawodowe
lub średnie
(N = 57)
M Me SD
20,7 21,0 5,1

Wyższe
(N = 100)

p

M Me SD
19,1 19,5 5,4 0,1165

2,1

2,0

0,7

2,1

2,0 0,6 0,7815

2,2

2,0

0,7

2,0 2,0 0,6 0,2008

1,8

1,5

0,6

1,8

2,0 0,6 0,6055

2,0

2,0

0,7

1,7

1,5

1,1

1,0

0,9

1,0

1,0 0,8 0,8523

1,0

1,0

0,9

1,1

1,0

2,0

2,0

0,7

1,9

2,0 0,7 0,4001

1,9

2,0

0,7

1,8

2,0 0,7 0,4698

1,8

2,0

0,7

1,8

2,0 0,8 0,9374

1,1
1,5

1,0
1,5

0,9
0,7

1,0
1,5

1,0
1,5

0,7

0,5

0,8

0,5 0,0 0,7 0,1213

1,1

1,0

0,8

0,8

1,0 0,6 <0,05

1,2

1,0

0,8

1,1

1,0

0,7 <0,05

0,9 0,9462

0,9 0,4926
0,7 0,8366

0,7 0,6760

Stwierdzono, iż staż pracy dodatnio koreluje z wynikiem skali PSS 10 (p < 0,05) oraz ze strategiami takimi jak:
Planowanie (p < 0,05) i Zwrot ku Religii (p < 0,05), natomiast ujemnie z Zajmowaniem się Czymś Innym (p < 0,05)
oraz Wyładowaniem (p < 0,05), jednakże wszystkie istotne korelacje wykazują bardzo słabą siłę (Tabela 5).
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PSS 10
Aktywne radzenie sobie
Planowanie
Pozytywne przewartościowanie
Akceptacja
Poczucie humoru
Zwrot ku religii
Poszukiwanie wsparcia emocjonalnego
Poszukiwanie wsparcia
instrumentalnego
Zajmowanie się czymś innym
Zaprzeczanie
Wyładowanie
Zażywanie substancji
psychoaktywnych
Zaprzestanie działań
Obwinianie siebie

R Spearmana

p

0,20
0,10
0,16
0,05
0,10
-0,09
0,21
-0,12

<0,05
0,2207
<0,05
0,5714
0,2016
0,2566
<0,05
0,1488

-0,02

0,7870

-0,17
0,04
-0,19

<0,05
0,6503
<0,05

0,01

0,9026

0,04
0,12

0,6416
0,1290

Dyskusja
W Polsce pielęgniarki stanowią jedną z najliczniejszych
grup zawodowych. Obecnie w większości krajów Unii Europejskiej odczuwa się niedobór aktywnego zawodowo
personelu medycznego średniego szczebla – pielęgniarek
i położnych. Uciążliwości związane z tą pracą wymagają
szczególnej uwagi, zarówno ze względu na skalę zjawiska,
jak i ze względu na poważne konsekwencje społeczne, do
których mogą prowadzić.
Stres zawodowy wśród personelu pielęgniarskiego
po raz pierwszy został oceniony przez Menzies [7], który zidentyfikował cztery źródła lęku wśród pielęgniarek:
opieka nad pacjentem, podejmowanie decyzji, odpowiedzialność i zachodzące zmiany. Stres zawodowy w profesji pielęgniarstwa od dawna utożsamiany był z takimi
zagadnieniami jak praca fizyczna, ludzkie cierpienie, praca
zmianowa, kontakty z pozostałym personelem i relacje
międzyludzkie. Od połowy lat 80. stres w pracy pielęgniarek ulegał eskalacji ze względu na rosnące wykorzystanie
technologii, stały wzrost kosztów opieki zdrowotnej [8]
i dezorganizację środowiska pracy [9].
Analiza wyników kwestionariusza PSS 10 wykazała, że
55,4% ankietowanych pielęgniarek i pielęgniarzy odczuwa
wysoki poziom stresu, a 31,2% – średni. Jedynie 13,4%
respondentów nie była zestresowana wykonywanym zawodem. Według badania przeprowadzonego przez Śniegockich [10] poziom odczuwanego stresu związanego
z miejscem pracy przez 44 pielęgniarki pracujące na oddziałach zabiegowych w Warszawie był tożsamy z wynikami niniejszej pracy. Niski poziom stresu deklarowało
16% respondentek, średni 38%, a wysokie nasilenie stresu

aż 45% badanych. Podobne wyniki uzyskał także Teixeira
i wsp. [11] przeprowadzając badanie kwestionariuszowe
wśród brazylijskich pielęgniarek – aż 75,5% respondentek zadeklarowało odczuwanie silnego stresu związanego
z zawodem, który wykonują. Z kolei Sharma i wsp. [13] wykazali, że 51% ankietowanych indyjskich pielęgniarek określiło odczuwany przez siebie stres jako średni. Rozbieżności mogą wynikać z różnic kulturowych, innej organizacji
pracy czy mniejszego obciążenia pracą. Według modelu
stworzonego przez J. Siegriesta prognozującego pojawienie się stresu w pracy wśród pielęgniarek w krajach europejskich, pielęgniarki Polskie znalazły się na drugim miejscu
pod względem niekorzystnych czynników obciążających
i prowadzących do natężenia stresu w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Badanie wykazało, że pielęgniarki z Belgii (0,57) oraz Holandii (0,42) były najmniej
narażone na wystąpienie tego zjawiska [12].
Przeprowadzona analiza wyników pozwoliła na określenie, w jakim stopniu wybrane czynniki stresogenne powodują subiektywne odczuwanie stresu przez personel
pielęgniarski. Za stresujący w „dużym” lub „bardzo dużym”
stopniu uznano: konflikt z przełożonymi, nadmierne obciążenie pracą, wysokość wynagrodzenia, pogorszenie stanu
zdrowia pacjenta oraz jego śmierć. Średni poziom stresu
wywoływały: stan wyposażenia technicznego, poczucie
stabilności zatrudnienia, nieprawidłowe zarządzanie, trudności wynikające ze współpracy w zespole terapeutycznym,
relacja z pacjentem oraz jego rodziną. Jedynie czynniki takie
jak: brak możliwości rozwoju oraz praca zmianowa zgodnie
z deklarowanymi odpowiedziami nie powodowały stresu.
Uzyskane wyniki pokrywają się z opracowaniem Tartas i wsp. [14] dotyczącym źródeł stresu zawodowego
wśród 60 pielęgniarek pracujących w hospicjum oraz na
oddziale chirurgii ogólnej w Ciechanowie. Respondenci
jako silnie stresujące określali: obciążenie pracą (hospicjum
57%, chirurgia 70%), otrzymywane wynagrodzenie za
pracę (hospicjum 47%, chirurgia 40%), konflikty z przełożonymi (hospicjum 33%, chirurgia 17%), pogarszanie
się stanu zdrowia pacjenta (hospicjum 80%, chirurgia
73%) oraz jego śmierć (hospicjum 43%, chirurgia 53%).
Rezultaty przedstawione przez Śniegockich [10] wskazały, iż najczęstszymi przyczynami silnego stresu były:
niskie zarobki (89%) oraz nadmiar obowiązków (61%).
Różnice w uzyskanych odpowiedziach można zauważyć
w kategoriach: stan wyposażenia technicznego, relacja
z rodziną pacjenta, stabilność zatrudnienia oraz współpraca w zespole terapeutycznym, gdzie dla ankietowanej przez Tartas i wsp. [14] populacji stanowiły znaczące
źródło stresu w porównaniu ze średnim, stwierdzonym
w badaniach autorskich.

Publikacja autorstwa Wzorek [15] dowiodła, że przyczyną silnego stresu wśród 70% ankietowanych pielęgniarek pracujących na oddziale intensywnej terapii i 55%
pielęgniarek pracujących na oddziałach neurologii na terenie województwa świętokrzyskiego również okazała
się śmierć pacjenta. Z kolei dla pielęgniarek zatrudnionych
w przychodniach silnym stresorem były sytuacje konfliktowe z przełożonymi i pozostałym personelem. Należy
pamiętać, iż miejsce pracy w znamienny sposób warunkuje wpływ czynników stresogennych. W podsumowaniu
stwierdzić należy, że w znakomitej większości publikacji
można zaobserwować, że powtarzającym się czynnikiem
wywołującym znaczne nasilenie stresu są: śmierć pacjenta
oraz paradoksalnie otrzymywane wynagrodzenie za pracę, czyli wskaźniki, nad którymi personel nie posiada żadnej kontroli.
Istotnych informacji dostarczyła analiza kwestionariusza MiniCope. Zgodnie z uzyskanymi wynikami wśród
personelu pielęgniarskiego dominowały takie sposoby
radzenia sobie ze stresem jak: Aktywne radzenie sobie,
Planowanie, Poszukiwanie wsparcia emocjonalnego i instrumentalnego. Najrzadziej stosowanymi przez respondentów strategiami okazały się: Zwrot ku religii, Poczucie
humoru, Zaprzeczanie, Zaprzestanie działań oraz Zażywanie substancji psychoaktywnych.
Badania Śniegockich [10] w zakresie sposobów zwalczania stresu zawodowego okazały się zbieżne z wynikami niniejszej pracy. Mianowice stwierdzono, że najczęściej
wykorzystywanymi strategiami według respondentek było
korzystanie z pomocy przyjaciół (63%), które jest formą
wsparcia emocjonalnego. Ankietowane najrzadziej deklarowały picie alkoholu (9%) oraz stosowanie substancji
psychoaktywnych (2%). Podobne wyniki uzyskała Jachimowicz-Wołoszynek i wsp. [16], w których pielęgniarki zabiegowe charakteryzowały się wysokim dążeniem do perfekcji, przyjmowaniem ofensywnych strategii rozwiązywania
problemów, a także dość wysokim poczuciem wsparcia
społecznego. Również badania prowadzone przez Teixeira
i wsp. [11] wykazały, że najczęściej używanymi strategiami
wśród pracowników personelu pielęgniarskiego brazylijskiego szpitala były strategie skoncentrowane na problemie
(60,0%) w postaci Aktywnego radzenia sobie.
Pielęgniarki posiadające wykształcenie zawodowe lub
średnie znamiennie częściej radziły sobie ze stresem poprzez Akceptację oraz Zaprzestanie działań (p < 0,05).
Powyższe wyniki różnią się od tych otrzymanych przez Żuralską i wsp. [17], w których wykazano, że wykształcenie
nie ma istotnego wpływu na stosowany styl radzenia sobie
ze stresem oraz rezultatami uzyskanymi przez Śniegockich
[10], gdzie wskazali, iż osoby z wyższym wykształceniem
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statystycznie częściej stosują strategie Planowania i Aktywnego radzenia sobie z czynnikiem stresowym, co nie
znalazło potwierdzenia w niniejszych badaniach.
Analiza czynnikowa względem stażu pracy wykazała,
że im większa liczba przepracowanych w zawodzie lat tym
częściej stosowano strategie skoncentrowane na problemie – Planowanie (p < 0,05) oraz strategie skoncentrowane na emocjach – Zwrot ku religii (p < 0,05). W przypadku
osób z niewielką liczbą przepracowanych lat zaobserwowano częstsze stosowanie strategii unikowych takich jak:
Zajmowanie się czymś innym (p < 0,05) lub Wyładowanie
(p < 0,05). Opracowanie Śniegockich [10] dowiodło, że
w grupie pielęgniarek pracujących krócej niż 20 lat w zawodzie istotnie częściej stosowane były style zachowań
skoncentrowanych na problemie i zachowania unikowe,
co w znaczący sposób różnicuje uzyskane wyniki.
Z porównania analizy wyników badania European NEXTStudy (Nurses’ Early Exit Study) realizowanego przez Unię Europejską w ramach V Programu Ramowego wynika, że Polska
znajduje się w grupie czterech krajów (obok Słowacji, Finlandii
i Norwegii), w których istnieje niezbyt silny, ale wyraźny negatywny związek pomiędzy stażem pracy a chęcią odejścia
z zawodu – skłonność do odchodzenia z pielęgniarstwa jest
w Polsce tym większa, im krótszy staż pracy w zawodzie [12].
Zaprezentowane wyniki implikują konieczność prowadzenia dalszych badań w zakresie subiektywnego odczuwania stresu w środowisku pracy oraz stosowanych strategii
radzenia sobie z nim. Identyfikacja najważniejszych czynników stresogennych oraz możliwość bardziej efektywnego
radzenia sobie ze zjawiskiem stresu stanowią podstawowe
antidotum na przemęczenie organizmu oraz zjawisko wypalenia zawodowego, które mają niebagatelny wpływ na
satysfakcję z wykonywanego zawodu, stan psychofizyczny
każdego pracownika oraz jakość świadczonych usług.

Wnioski
1.

2.

Personel pielęgniarski to grupa zawodowa odczuwająca duże nasilenie stresu zawodowego, a najistotniejszym czynnikiem stresogennym w badanej grupie
jest śmierć pacjenta oraz wynagrodzenie za pracę.
Wykształcenie oraz staż pracy znamiennie różnicują
częstość stosowania sposobów radzenia sobie ze stresem w szczególności w przypadku strategii skoncentrowanych na problemie oraz strategii unikowych.
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STRESZCZENIE
Działania odgrywające istotne znaczenie w celu zapobiegania nowotworom złośliwym odnoszą się do zastosowania w diecie związków fitochemicznych,
składników mineralnych, witamin, a także wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3.
Ochronna rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 polega na zdolności hamowania proliferacji, indukowania apoptozy, promowania oraz
różnicowania komórek. Ponadto dieta bogata w pełne ziarna zbóż stanowi czynnik protekcyjny w stosunku do niektórych nowotworów, głównie raka jelita grubego oraz gruczołu piersiowego.
Liczba i wielorakość czynników wpływających na wystąpienie nowotworów złośliwych wskazuje na trwałą potrzebę kontroli zagrożenia raka.
Słowa kluczowe: rak gruczołu piersiowego, żywienie, profilaktyka.
ABSTRACT
Measures playing significant role in the prevention of malignant tumors refer to the use of phytochemicals, minerals, vitamins and polyunsaturated fatty
acids of the omega – 3 in the diet.
The protective role of omega-3 polyunsaturated fatty acids rests upon their ability to inhibit cell proliferation, induce apoptosis, promote and differentiate cells.
Moreover, a whole-grain diet is a protective agent against certain cancers, especially colorectal cancer and breast cancer.
The number and multiplicity of factors affecting the occurrence of malignant tumors indicates a permanent need to control the risk of cancer.
Keywords: breast cancer, nutrition, prevention.

Wstęp
Pierwsze informacje o wpływie żywności w rozwoju nowotworów złośliwych można znaleźć z początku XX wieku. Williams w 1908 roku zaobserwował zależność pomiędzy rodzajem spożywanego pokarmu, a protekcyjnym lub
predykcyjnym wpływie na występowanie nowotworów
złośliwych. Badania epidemiologiczne przyczyniły się do
przypisania konkretnych zwyczajów żywieniowych do ponad 60% nowotworów diagnozowanych wśród mężczyzn
oraz do ponad 40% nowotworów diagnozowanych wśród
kobiet. Obecnie wyróżniono ponad 500 składników żywności mających wpływ na procesy kancerogenezy [1].
Spożywanie pokarmów o wysokim indeksie glikemicznym, sposób produkcji, przetwarzania oraz konserwowania mogą przyczyniać się do powstawania i rozwoju
nowotworów złośliwych. Dlatego istotną rolę odgrywa
profilaktyka.
Ze względu na wzrost zachorowalności, a tym samym
zgonów nowotwory złośliwe stanowią jeden z najważniejszych problemów zdrowotno-ekonomicznych polskiePolski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (57) 2018

go społeczeństwa. Należy mocno podkreślić, że istotne
znaczenie odgrywają działania mające na celu zapobieganie nowotworom złośliwym, czyli profilaktyka pierwotna
odnosząca się do zastosowania w diecie między innymi
związków fitochemicznych, składników mineralnych, witamin oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych
z rodziny omega-3.

Alkohol a rak gruczołu piersiowego
Badania epidemiologiczne [2, 3] wskazują na predykcyjne
działanie spożywanego alkoholu, a występowanie nowotworów złośliwych. Współzależność tą można zaobserwować w odniesieniu do raka jamy ustnej, gardła, przełyku, krtani, wątroby oraz w dużym stopniu dotyczy raka
gruczołu piersiowego oraz jelita grubego [1, 4].
W rozwoju choroby nowotworowej uczestniczy wiele czynników, wśród których najistotniejszy związany jest
ze szkodliwym działaniem aldehydu octowego. Badania
epidemiologiczne wskazują, że aldehyd octowy wykazuje właściwości toksyczne, mutagenne oraz karcino-
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genne. Uczestniczy w powstawaniu mutacji punktowych
w genach przyczyniając się do tworzenia się aberracji chromosomalnych. Ponadto uczestniczy w stymulacji procesu
apoptozy, w powstawaniu stanów zapalnych przyczyniając się do uszkodzenia komórek, powodując nadmierną
ich regenerację [1, 5].
Pierwszym produktem metabolizmu alkoholu etylowego jest acetaldehyd. Dehydrogenaza alkoholowa – ADH
(ang. alcohol dehydrogenase) katalizuje reakcję oksydacji
etanolu do aldehydu octowego przy współistnieniu dinukletydu nikotynamidoadeninowego [1, 3]. Kancerogenny
efekt nadużywania alkoholu wynika również z miejscowego działania etanolu, powodującego przerwanie ciągłości
błon komórkowych i uszkodzenie komórek, czego konsekwencją jest zwiększona regeneracja tkanek. Wzrost ryzyka zachorowania na nowotwory widoczna jest wraz ze
wzrostem ilości wypijanego alkoholu. Niewielka dzienna
ilość spożywanego alkoholu może przyczynić się do pobudzenia karcinogenezy [1].
Badania epidemiologiczne [2] wskazują, że spożywanie
alkoholu do 10 g dziennie powoduje zwiększenie ryzyka zachorowania na raka gruczołu piersiowego w stosunku do
kobiet niepijących. Spożywanie alkoholu w ilości 20–30 g
na dobę prawdopodobnie zwiększa ryzyko nowotworów
dróg oddechowych, górnego odcinka przewodu pokarmowego, wątroby oraz jelita grubego [1, 6].
Rodzaj diety ma również istotny wpływ na wzrost lub
zmniejszenie ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe wśród osób spożywających alkohol. Niedostateczne
spożywanie produktów odżywczych wśród alkoholików,
u których połowę dziennego zapotrzebowania kalorycznego pokrywają napoje alkoholowe przyczyniają się do
niewystarczającej ilości cynku, selenu, kwasu foliowego,
żelaza oraz witaminy A i C. Ponadto niedobory pokarmowe
mogą być przyczyną zaburzeń funkcji komórek nabłonka,
przyczyniając się do zwiększonej ich przepuszczalności dla
kancirogenów, np. z dymu papierosowego [1].

Kwasy tłuszczowe a rak gruczołu piersiowego
Badania epidemiologiczne [7, 8, 9] wykazały, iż wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-6 mogą
przyczyniać się do stymulowania procesów nowotworzenia, natomiast kwasy z rodziny omega-3 wykazują działanie ochronne w zmniejszeniu zachorowalności na nowotwory gruczołu piersiowego.
Ochronna rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 polega na zdolności hamowania proliferacji, indukowania apoptozy, promowania oraz różnicowania
komórek. Ponadto, wykazują działanie przeciwzapalne,
Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (57) 2018

modulują struktury błon komórkowych, wzmacniają odpowiedź układu immunologicznego oraz regulują aktywność androgenów w ustroju.
Badania epidemiologiczne [10, 11] wskazują na predykcyjne działanie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych
z rodziny omega-6 w stosunku do raka gruczołu piersiowego. Powstające z kwasu arachidonowego eikozanoidy
mogą być przyczyną zmian zapalnych, zwiększają proliferację komórek nowotworowych już istniejących guzów
sutka oraz jelita grubego. Ponadto kwas linolowy działa
pobudzająco na procesy angiogenezy, a kwas linolowy
ogranicza antyproliferacyjne działanie EPA omega-3.
W badaniu Brasky [12] i wsp. określano związek pomiędzy spożyciem oleju rybiego obfitującego w kwasy
tłuszczowe omega-3, a ryzykiem zachorowania na raka
gruczołu piersiowego wśród kobiet mieszkających w zachodniej części stanu Waszyngton. Stwierdzono, że większe spożycie kwasów EPA i DHA dodatnio korelowało ze
zmniejszeniem ryzyka rozwoju raka gruczołu piersiowego u kobiet po menopauzie. Ponadto nie zaobserwowano interakcji pomiędzy spożywaniem kwasów omega-3,
a przewlekłym stanem zapalnym u kobiet. Potwierdzają to
również badania Kiyabu i wsp. [13], w których przebadano
38 234 japońskich kobiet pomiędzy 45. a 74. rokiem życia.
Spożywanie kwasów tłuszczowych omega-3 powodowało zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka gruczołu
piersiowego, OR = 0,47, 95% CI 0.25 – 0.89.

Warzywa i owoce a rak gruczołu piersiowego
Warzywa i owoce stanowią cenne źródło witamin, minerałów, błonnika pokarmowego, karotenoidów oraz substancji biologicznie czynnych (flawonoidów, steroli, indoli,
fenoli, terpenów), które wykazują protekcyjne działanie
w stosunku do raka przełyku, żołądka, jelita grubego, płuca oraz gruczołu piersiowego. Ponadto, przyczyniają się do
utrzymania prawidłowej masy ciała [14, 15, 16, 17, 18, 19].
Antykancirogenne właściwości warzyw szczególnie
widoczne są przy spożywaniu warzyw krzyżowych.
Jedną z największych grup fitozwiązków występujących w warzywach oraz owocach stanowią związki
polifenolowe wykazujące działanie ochronne przed promieniowaniem ultrafioletowym oraz wolnymi rodnikami
tlenowymi. Źródła wybranych związków polifenolowych
zawarto na rycinie 1 [20, 21].
Metaanaliza Galeone i wsp. [22] wykazała, że spożywanie czosnku w ilości 50 g na dobę powoduje zmniejszenie ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe o 59%.
Czosnek i cebula zbudowane są najczęściej z mocno aromatycznych związków siarki, np. allininy. Należy podkre-

ZWIĄZKI
POLIFENOLOWE

Rycina I. Wybrane Ĩródáa związków polifenolowych
[20, 21]
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Rycina 1. Wybrane źródła związków polifenolowych [20, 21]

ślić, że zniszczenie ściany komórkowej powoduje dopiero
przemianę alliiny w allicynę odpowiedzialnej za protekcyjne właściwości roślin czosnkowych. Cebula natomiast jest
źródłem polifenoli – kwercetyny – chroniącej przed substancjami rakotwórczymi poprzez blokowanie wzrastania
komórek nowotworowych, przyczyniając się do aktywacji
spalania oraz hamowania procesów fermentacji [1].

Błonnik pokarmowy a rak gruczołu
piersiowego
Prozdrowotne właściwości błonnika pokarmowego potwierdzono w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy, zapalenia uchyłków jelita grubego oraz
w przypadku nowotworów złośliwych, takich jak rak jelita
grubego, trzustki oraz gruczołu piersiowego.
W badaniach the National Institutes of Health – AARP
Diet and Health Study [23] oceniono związek spożywania
błonnika pokarmowego, a ryzykiem wystąpienia raka gruczołu piersiowego. Badania wykazały zmniejszenie ryzyka
o 13% wśród kobiet spożywających 26g błonnika pokarmowego na dobę, w porównaniu do kobiet spożywających
11g błonnika na dobę. Protekcyjne działanie wykazano
w stosunku do guzów niehormonozależnych. Potwierdzają to również badania Dong i wsp. [24], w których wyka-

zano ochronne działanie błonnika pokarmowego wśród
kobiet spożywających 10 g błonnika na dobę.

Napoje a rak gruczołu piersiowego
Zielona herbata zawiera w swoim składzie polifenole zwane katechinami. Epigallocatechin galusan (EGCG) – przyczynia się do zapobiegania powstawaniu naczyń krwionośnych odżywiający komórki rakowe [1].
Zhou i wsp. [25, 26] wykazali, że spożywanie zielonej
herbaty z soją wzmacnia działanie chemioprewencyjne obu
czynników. Protekcyjne działanie widoczne jest w raku prostaty oraz w raku gruczołu piersiowego. Reasumując autorzy zaznaczyli: „Nasze badania wskazują, że fitochemikalia
zawarte w soi i zielonej herbacie mogą być wykorzystywane
jako skuteczny środek dietetyczny powstrzymujący postęp
estrogenozależnego raka piersi” [1, 25].
Wystarczą trzy filiżanki herbaty gyokuro lub sencha –
uchiyama, aby zauważyć wyhamowanie wzrostu guza [1].

Posumowanie
Zgodnie z wytycznymi American Cancer Society [27] należy:
• spożywać produkty o niskim indeksie glikemicznym;
• wyeliminować produkty wysokokaloryczne, np.
chipsy, frytki;

Dietoprofilaktyka raka gruczołu piersiowego
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•
•
•

•
•

ograniczyć a nawet wyeliminować napoje alkoholowe;
należy ograniczyć spożycie szczególnie czerwonego mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny);
mięso, drób przygotować za pomocą pieczenia
lub duszenia z wyeliminowaniem smażenia lub
grillowania;
warzywa i owoce należy spożywać przy każdym
posiłku;
spożywanie produktów pełnoziarnistych;

Ponadto należy podejmować wysiłek fizyczny w celu
utrzymania prawidłowej masy ciała.
Oświadczenia
Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów
Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
Źródła finansowania
Autorzy deklarują brak źródeł finansowania.
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STRESZCZENIE
Każdego roku w Polsce jak i na całym świecie zwiększa się liczba niepełnosprawnych pacjentek ciężarnych, dlatego zapotrzebowanie na edukację jest
ogromne. Planując opiekę nad niepełnosprawną pacjentką, należy uwzględnić wszystkie czynniki, tak by zapewnić pacjentce opiekę holistyczną. Rola położnej podczas porodu fizjologicznego pacjentki niepełnosprawnej jest kluczowa. Podczas komunikowania się z niepełnosprawną pacjentką należy wykazać się empatią i ogromnymi umiejętnościami społecznymi.
Słowa kluczowe: niepełnosprawność, poród, położna.
ABSTRACT
Every year, in Poland and all over the world, the number of disabled pregnant patients is increasing, and thus the demand for education in this field is
enormous. When planning care of a disabled patient, all the factors must be taken into account so as to provide the patient with wholistic care. The role of
a midwife during a natural childbirth by a disabled patient is critical. Communicating with such a patient requires empathy and great social skills.
Keywords: disability, delivery, a midwife.
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Wstęp
Prawie każda kobieta marzy o tym, by zostać matką.
W przypadku kobiety, która nie jest w pełni sprawna, macierzyństwo to ogromne wyzwanie, które nierzadko niesie
za sobą wiele problemów. Zatem niezmiernie istotne jest
przygotowanie pacjentki, ale również samej położnej do
opieki nad pacjentką niepełnosprawną. Planując opiekę
nad osobami niepełnosprawnymi, należy wziąć pod uwagę wiele czynników, tak aby zapewnić pacjentce opiekę
holistyczną [1, 2].
Zarówno jak w Polsce, jak i na całym świecie każdego
roku zwiększa się liczba osób niepełnosprawnych, równocześnie zwiększa się zapotrzebowanie na edukacje zdrowotną, rehabilitację oraz usługi medyczne [2].
Ważnym elementem w opiece nad pacjentką z niepełnosprawnością jest wyposażenie placówek zdrowotnych
w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny i usprawniający oraz
sprzęt, który jest pomocny w codziennym użytkowaniu.
W szpitalach, które uzyskały akredytację, istnieje wiele
procedur umożliwiających sprawowanie nad pacjentkami opieki na wysokim poziomie. Brak jest jednak jasnych
wytycznych, które byłyby skorelowane ze stopniem niepełnosprawności, co prowadzi do nierównego poziomu
Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (57) 2018

sprawowanej opieki. Do tej grupy należą również kobiety
w ciąży, które wymagają fachowej opieki ze strony położnej lub lekarzy położników.
Planując i realizując opiekę nad pacjentkami o ograniczonym zakresie sprawności bardzo istotny jest aspekt
opiekuńczy i empatia. Kobiety te oczekują szczególnej
pomocy od innych osób, w tym przede wszystkim od położnej, która sprawuje opiekę podczas ciąży, porodu, ale
także przygotowuje do pielęgnacji noworodka. Do grupy
pacjentek wymagających dodatkowego zaangażowania
do personelu medycznego należą kobiety, u których występuje różny stopień niepełnosprawności, między innymi dysfunkcje fizyczne, zaburzenia wzroku oraz słuchu,
a także upośledzenie umysłowe [2, 3].

Pacjentka z niepełnosprawnością narządu
wzroku
Ciężarne, które wymagają szczególnej opieki w czasie ciąży, porodu i połogu, to na pewno kobiety, które straciły
wzrok lub występuje u nich znaczny jego ubytek. Niepełnosprawność związana z narządem wzroku stanowi poważny problem, nie tylko dla osoby z tą przypadłością, ale
również dla jej rodziny i całego społeczeństwa.
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Personel medyczny od samego początku musi rozpoznać rodzaj i stopień niepełnosprawności pacjentki. Obowiązkiem jest także powiadomienie innych pracowników
np. sali porodowej o zaistniałej sytuacji, by zapobiec niewłaściwym zachowaniom w stosunku do pacjentki.
Zbierając wywiad ważne jest, aby położna dowiedziała
się, kiedy pacjentką straciła wzrok, czy urodziła się niewidoma, czy utrata wzroku nastąpiła w późniejszym czasie.
Podczas przyjęcia pacjentki na oddział porodowy położna
z izby przyjęć oraz osoba towarzysząca (jeśli jest to poród
rodzinny) przekazują pacjentkę, podajac wszystkie informacje o pacjentce w jej obecności, tak aby nie doszło do
nieporozumień, dezinformacji oraz negatywnego odbioru
rodzącej [2].
Położna sprawująca opiekę nad pacjentką powinna się
przedstawić z imienia i nazwiska. Zaprowadzić pacjentkę
na oddział i zapoznać z topografią sali. Jeśli wystąpi taka
konieczność, a istnieje taka możliwość, można poprzestawiać obiekty na sali tak, by nie stanowiły przeszkody dla
pacjentki. Ważne jest, by pacjentka mogła sama dotykać
wszystkich poszczególnych przedmiotów, a w razie jakichkolwiek wątpliwości zapytać położą o ich przeznaczenie.
Szczególnie istotne jest nawiązanie pozytywnego kontaktu z rodzącą, by mogła swobodnie czuć się w towarzystwie położnej. Kontakt ten powinien być oparty na
poczuciu bezpieczeństwa i zaufania. By taka relacja mogła
zaistnieć, ważne jest, aby położna posługiwała się prostym
i zrozumiałym językiem[3].
Zadaniem położnej, w opiece nad pacjentką rodzącą, jest między innymi szczegółowe omówienie przebiegu porodu, zwłaszcza jeśli pacjentka nie uczestniczyła
w zajęciach szkoły rodzenia czy też nie była prowadzona inna forma edukacji przedporodowej. Wykonywanie
wszystkich czynności w stosunku do rodzącej powinno
być poprzedzone ich wyjaśnieniem i dokładnym omówieniem. Ważne jest, by rodząca miała pełny obraz tego, co
robimy. Ważnym aspektem podczas porodu jest pomoc
w łagodzeniu bólu porodowego. W tym celu możemy,
w pierwszej kolejności zaproponować metody niefarmakologiczne. Położna powinna zawsze asekurować pacjentkę podczas wszystkich czynności. O pomoc może poprosić
również osobę towarzyszącą, poinstruować ją, w jaki sposób wykonywać np. masaż.
Kolejnym bardzo ważnym zadaniem położnej jest
kontrolowanie dobrostanu płodu. Ocena jest dokonywana, między innymi, na podstawie kardiotokografu. Istotne
jest, by omówić z pacjentką zjawiska akustyczne, które
słyszy. Rodzące z deficytami wzrokowymi poza dotykiem
mają bardzo wyostrzony słuch, położna może to wykorzystać poprzez zaangażowanie pacjentki do kontrolowania
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dobrostanu płodu podczas porodu. Można poinstruować
rodzącą, w jakim tempie, rytmie i z jaką częstotliwością
bije serce płodu oraz wytłumaczyć pacjentce, jakie nieprawidłowości mogą wystąpić w omawianych przez nas parametrach i co powinno skłonić ją do wezwania personelu
[2, 3, 6].
Podczas drugiego okresu porodu bardzo ważne jest, by
na sali porodowej było jak najmniej osób, ponieważ zbyt
duża ilość osób może prowadzić do zdezorientowania
pacjentki. Bardzo istotnym elementem jest informowanie rodzącej o postępie porodu. O ewentualnej potrzebie
nacięcia krocza i sposobie wykonania, pacjentka powinna
być poinformowana podczas rozmowy z położną. Ważne
jest, by uzyskać zgodę pacjentki na tę ewentualną czynność [6].
Bardzo ważny aspekt podczas porodu stanowi kontakt „skóra do skóry” bezpośrednio po porodzie. Jeśli nie
ma przeciwwskazań noworodka należy położyć matce na
brzuch, a następnie umożliwić jej dotykanie dziecka. Personel medyczny podczas tych czynności powinien zapewnić
noworodkowi bezpieczną pozycję oraz stabilne ułożenie
go na brzuchu mamy. Noworodek zgodnie z zaleceniami
powinien pozostać z mamą co najmniej 120 minut. W sytuacji, gdy pojawiają się jakiekolwiek komplikacje, należy
poinformować matkę, gdzie i w jakim celu zabierane jest
dziecko. Pamiętajmy, aby na wszystkie świadczenia, również dotyczące dziecka, uzyskać zgodę pacjentki [6].
Położna pomaga również matce z przystawieniem
dziecka do piersi. Personel medyczny powinien postarać się, by próba była udana, co pomoże matce uwierzyć
w dalsze powodzenie jej działań.
Opieka nad pacjentką z deficytami wzroku wymaga od położnej i reszty personelu medycznego dużego
zaangażowania, empatii, uwagi oraz wiedzy na temat
podstawowych potrzeb osób niewidomych oraz osób
z problemami narządu wzroku. Aby komunikacja z pacjentką była sprawna, położna powinna posługiwać się jasnym,
prostym i zrozumiałym językiem, dokładnie obrazować
wykonywane czynności. Otoczenie pacjentki powinno być
przystosowane do jej potrzeb i możliwości [7].

Pacjentka z niepełnosprawnością narządu
słuchu
Pacjentki niesłyszące lub słabosłyszące stanowią niewielki
odsetek rodzących, jednak personel medyczny powinien
zapewnić im taki sam poziom świadczeń jak w przypadku
zdrowej rodzącej.
W okresie opieki okołoporodowej nad pacjentką niesłyszącą lub niedosłyszącą należy szczególnie zwrócić
uwagę, z jakim rodzajem głuchoty mamy do czynienia

i w jakim stopniu jesteśmy w stanie porozumieć się z pacjentką. Duży odsetek osób korzysta z aparatów słuchowych lub czytają z ruchu warg osoby mówiącej [4].
Osoby głuchonieme w kontaktach międzyludzkich
posługują się językiem migowym, wspieranym często
przez mowę szczątkową z artykulacją. Problemy osób głuchoniemych mogą być prawdziwą udręką w momencie,
kiedy nie mogą się porozumieć np. w urzędzie pracy czy
w szkole, lecz problem pojawia się także, gdy głuchoniema ciężarna trafia do szpitala. Personel medyczny mimo
ogromnych chęci ma często trudności w nawiązywaniu
kontaktu, dlatego tak ważne jest, by taka pacjentka miała
możliwość wyboru szpitala, w którym odbędzie się poród,
tak by miała pewność, że w danej placówce znajduje się
osoba kompetentna, znająca język migowy.
Personel medyczny, który chociaż w jakimś stopniu
posługuje się językiem migowym, wzbudzi zaufanie
u ciężarnej pacjentki. Taka sytuacja może bardzo ułatwić komunikowanie się z pacjentką. Pacjentka w chwili
pierwszego kontaktu z położną posługującą się językiem
migowym zmienia swoją postawę, staje się bardziej
otwarta, spokojna i co najważniejsze, wie że jest zrozumiana. Jednak należy pamiętać, że nie wszystko da się
przetłumaczyć na migi, dlatego kluczową rolę odgrywa
pismo [4, 5].
Ważnym aspektem jest monitorowanie serca płodu.
Kardiotokograf umożliwia położnej dokonywania oceny dobrostanu płodu przez zapis, ale również słuchowo.
W momencie gdy na sali znajduje się pacjentka z niepełnosprawnością narządu słuchu, aparat powinien być nastawiony tylko na odbiór świetlny oraz zapis, ponieważ
dźwięk może zagłuszać potencjalnie możliwe do odbioru
informacje przekazywane przez położną. Ważne jest również to, by położna przekazała matce, jak ma interpretować zapis, tak by wiedziała, które sytuacje wymagają interwencji, a które są prawidłowe [1, 2].
Kluczową rolę stanowi komunikacja podczas poszczególnych okresów porodu. Podczas pierwszego okresu porodu położna może posługiwać się telefonem komórkowym, na którym przekazuje treść. Inną możliwością może
być kartka papieru, na której położna może zapisać ważne
komunikaty. Te metody są wystarczające, by komunikacja
w pierwszym okresie porodu przebiegała bezproblemowo,
lecz metody te mogą zawodzić w momencie rodzenia się
dziecka. Wtedy przydają się wykonane wcześniej plansze
(kartoniki w różnych kolorach), gdzie np. kolor czerwony
oznacza „przyj”, a kolor biały „nie przyj”. Bardzo ważne
jest zaangażowanie osoby towarzyszącej, która nie tylko
pomoże w komunikowaniu się, ale także zapewni rodzącej
poczucie bezpieczeństwa [4].

Narodziny dziecka kojarzą się każdej matce z jego płaczem, jest to sygnał, że jest już ono na świecie. Matki niesłyszące są pozbawione możliwości usłyszenia tego sygnału,
więc bardzo ważne jest, by tym kobietom jak najszybciej
po porodzie pokazać noworodka. Muszą zobaczyć ruchy
dziecka, jego kolor, wygląd, zabarwienie powłok skórnych.
Kontakt „skóra do skóry” wpływa kojącą na rodzącą.
Pacjentki z deficytami słuchu, mimo że ich ciążą zazwyczaj nie nosi miana ciąży wysokiego ryzyka, podlega
stałej opiece w celu zapewnienia bezpieczeństwa, które
w przypadku pacjentek niesłyszących lub niedosłyszących
stanowi ogromne znaczenie.
Słuch dla człowieka to bardzo ważny zmysł, ale nie
tylko ze względów komunikowania się. Dzięki niemu możemy uzyskać informację na temat grożącego nam niebezpieczeństwa, ale również o wydarzeniach, które dzieją się
wokół nas. Jest to bardzo istotnie w momencie, gdy matka
opiekując się dzieckiem nie słyszy jego płaczu. Położna poprzez swoje działania w stosunku do kobiety niesłyszącej
lub niedosłyszącej może znacznie zniwelować lęk pacjentki, ucząc ją jak odczytywać potrzeby dziecka i właściwie
opiekować się nim [8].

Pacjentka z niepełnosprawnością narządu
ruchu
Kolejna grupa pacjentek to te, które borykają się z niepełnosprawnością fizyczną. Prowadząc opiekę nad taką pacjentką należy pamiętać, że choroba zawsze stanowi część
prywatnego i bardzo osobistego doświadczenia człowieka.
Niepełnosprawność tą powinno się rozpatrywać zarówno
w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym.
Poczucie bezpieczeństwa oraz funkcjonalności w nowym miejscu, jakim jest szpital, możemy zapewnić pacjentce przez przystosowanie oddziału oraz sal porodowych.
Zmian wymagają również łazienki, gabinety diagnostyczne.
Istotne jest zastosowanie podłóg o materiale antypoślizgowym oraz zniwelowanie poziomów. Tu ponownie ogromne
znaczenie ma możliwość wyboru szpitala przez pacjentkę,
tak by w danej placówce mogła czuć się swobodnie i bezpiecznie [9].
Pacjentka z niepełnosprawnością narządu ruchu, która
trafia na salę porodową wymaga specjalnej opieki. Kluczową sprawą jest, czy poród może odbyć się drogą naturalną,
siłami natury. W przypadku, gdy taki poród jest możliwy,
położna oraz reszta personelu medycznego powinna dobrać odpowiednią pozycję do porodu, uwzględniając przy
tym rodzaj niepełnosprawności oraz możliwości ruchowe
pacjentki. Wybór pozycji do porodu położna powinna
skonsultować i omówić z rodzącą, tak by również dla niej
była ona najdogodniejsza. Ze względu na różne rodzaje
Rola położnej podczas porodu fizjologicznego pacjentki niepełnosprawnej
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niepełnosprawności fizycznej pacjentki należy zabezpieczyć miejsce, w którym pacjentka przebywa [2, 9].
Dużą ulgą dla pacjentek niepełnosprawnych fizycznie
może okazać się możliwość skorzystania z prysznica lub
wanny, ponieważ często te czynności są wskazane ze
względu na łagodzenie odczuwanej czynności skurczowej
i zmniejszenia napięcia mięśniowego [9].

Pacjentka z upośledzeniem umysłowym
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Położna sprawująca opiekę nad pacjentką upośledzoną
umysłową powinna wykazać się otwartością wobec tej
grupy osób i wrażliwością.
Rodzące z tej grupy niepełnosprawności często są
sprawne ruchowo, lecz może występować u nich pewien
rodzaj powolności związany z zaburzeniem motoryki i koordynacji zmysłowo-ruchowej [9].
Uwaga położnej sprawującej opiekę na pacjentką powinna skupić się na organizacji miejsca, w którym przebywa rodząca. Powinno być ono bezpieczne i nie powinno
rozpraszać uwagi pacjentki. Kolejnym działaniem położnej
jest przedstawienie czynności, które będą wykonywane na
sali porodowej. Omówienie tych działań powinno odbyć się
w sposób prosty i zrozumiały, adekwatny do możliwości
intelektualnych pacjentki. Nie zawsze informacje, które położna przekazuje spotykają się aprobatą pacjentki, dlatego
bardzo ważne jest, by położna wykazywała wysoką kulturę
osobistą oraz w umiejętny sposób wytłumaczyła pacjentce
potrzebę wykonania określonych procedur i zabiegów [3].
Podczas porodu położna powinna starać się rozumieć
potrzeby pacjentki, ponieważ z racji deficytów osoba taka
nie zawsze będzie potrafiła wyrazić swoje oczekiwania.
Bardzo ważna jest wnikliwa obserwacja pacjentki.
Planując opiekę zgodnie z procesem pielęgnowania,
należy wnikliwie poznać stan psychiczny i fizyczny pacjentki. Istnieją różne typy osób upośledzonych umysłowo. Jedną grupę stanowią pacjenci łagodni oraz potulni,
a drugą to osoby agresywne, wybuchowe, złośliwe. Różne
zachowania pacjentek mogą ujawnić się również podczas
porodu, gdy pacjentka może nie rozumieć, co się dzieję
z jej ciałem, dlatego kluczową rolę odgrywa osoba położnej, która powinna w miarę możliwości tłumaczyć pacjentce zachodzące zmiany oraz dodawać otuchy w momencie
pojawienia się lęku u pacjentki [10].
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STRESZCZENIE
Otyłość jest chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Dotyczy coraz większego odsetka populacji. Najczęstszą przyczyną jest nadmierna podaż kalorii – mówimy
wówczas o otyłości prostej. Odpowiada ona za ponad 90% przypadków. Z otyłością wtórną mamy do czynienia, gdy jest spowodowana inną chorobą lub
zażywaniem określonych leków. Do wzrostu masy ciała prowadzić mogą: niektóre zespoły genetyczne, choroby endokrynologiczne – przede wszystkim zespół Cushinga i niedoczynność tarczycy, urazy mózgu. Podczas badania pacjenta należy zwracać uwagę na występowanie dodatkowych objawów towarzyszących otyłości, które mogą sugerować istnienie innego schorzenia, leżącego u podłoża otyłości. Ważną grupę leków, odgrywających rolę w przyroście
masy ciała stanowią leki psychotropowe – zwłaszcza stosowane w terapii schizofrenii neuroleptyki. Otyłość stanowi nie tylko problem estetyczny, ale może
być przyczyną istotnych powikłań. Może prowadzić do rozwoju choroby sercowo-naczyniowej, cukrzycy, a nawet chorób nowotworowych.
Słowa kluczowe: otyłość, otyłość wtórna, niedoczynność tarczycy, neuroleptyki, choroby genetyczne.
ABSTRACT
Obesity is a civilization disease of the 21st century. It affects a growing percentage of the population. The most common cause of obesity is excessive caloric intake – then we can diagnose simple obesity. It corresponds to over 90% of cases. Secondary obesity is when it is caused by another disease or certain medicines. Some genetic syndromes, endocrine diseases – especially Cushing's syndrome and hypothyroidism, brain trauma – can lead to weight gain.
During the patient's examination, attention should be paid to the presence of additional symptoms accompanying obesity, which may suggest another
condition underlying obesity. An important group of drugs that play a role in weight gain are psychotropic drugs – especially neuroleptics used in the treatment of schizophrenia. Obesity is not only an aesthetic problem, but can cause serious complications. It can lead to the development of cardiovascular
disease, diabetes and even cancer.
Keywords: obesity, secondary obesity, hypothyroidism, neuroleptics, genetic diseases.

Wstęp
Otyłość jest problemem, który dotyczy coraz większego
odsetka populacji świata, dlatego jest uznawana za chorobę cywilizacyjną. Wiąże się nie tylko z konsekwencjami
zdrowotnymi, ale także społecznymi i ekonomicznymi [1].
Dane wskazują, że w 2014 r. nadwaga lub otyłość dotykały ponad 50% populacji Polski. Problem nadmiernej masy
ciała jest bardziej rozpowszechniony wśród mężczyzn niż
u kobiet. Uważa się, że otyłość może odpowiadać nawet
za 10–13% zgonów w Europie [2]. Wyróżniamy dwa rodzaje otyłości ze względu na patogenezę: prostą i wtórną.
Przyczyną otyłości prostej jest nadmierna podaż kalorii.
Dane z piśmiennictwa wskazują, że może stanowić od ponad 90% do nawet 99% przypadków [3, 4].

Definicja
Otyłość jest definiowana przez wskaźnik BMI, stanowiący iloraz masy ciała (wyrażony w kilogramach) i kwadratu
wzrostu (wyrażonego w metrach). Otyłość rozpoznajemy,
gdy wskaźnik ten wynosi 30 lub więcej [5]. Otyłość można
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również potwierdzić dzięki pomiarowi zawartości tkanki
tłuszczowej w organizmie – otyłość rozpoznajemy, gdy
tkanka tłuszczowa stanowi ponad 30% należnej masy ciała u kobiet i ponad 25% u mężczyzn [6]. Do oceny zawartości tkanki tłuszczowej można wykorzystywać badanie
absorpcjometrii promieniowania rentgenowskiego (DXA)
lub metodę bioimpedancji elektrycznej (BIA) [7].
W zależności od miejsca gromadzenia się tkanki tłuszczowej wyróżniamy dwa typy otyłości – typ androidalny,
związany z gromadzeniem się tkanki tłuszczowej głównie
w obrębie brzucha – ten typ dominuje wśród mężczyzn,
i gynoidalny, w którym tkanka tłuszczowa gromadzi się
głównie w obrębie bioder, pośladków i ud, dominujący
wśród kobiet [6, 8]. Otyłość brzuszną rozpoznajemy, gdy
obwód talii wynosi 88 cm i więcej – u kobiet i przynajmniej
102 cm – u mężczyzn [9]. W diagnostyce otyłości brzusznej
wykorzystuje się także wskaźnik WHR, stanowiący iloraz
obwodu talii i obwodu bioder. Możemy ją stwierdzić, gdy
wskaźnik ten wynosi 0,85 lub więcej u kobiet, i gdy wynosi
1 lub więcej u mężczyzn [10].
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Urazy mózgu
W obrębie podwzgórza znajduje się ośrodek odpowiadający za uczucie głodu i sytości. W jego funkcjonowaniu
istotną rolę odgrywają przekaźniki, takie jak: serotonina,
histamina i katecholaminy. Pobudzenie receptora serotoninowego 5HT2c prowadzi do obniżenia apetytu [3].
Do rozwoju otyłości mogą prowadzić procesy powodujące uszkodzenie podwzgórza [11], którego przyczynami
mogą być: guzy mózgu (np. czaszkogardlaki, makrogruczolaki przysadki, glejaki), urazy, zabiegi neurochirurgiczne,
radioterapia, choroby zapalne i infekcyjne (jak sarkoidoza,
gruźlica), a także tętniaki mózgu [12]. Rolę w przyroście
masy ciała przypisuje się uszkodzeniu jądra brzusznoprzyśrodkowego podwzgórza. Do objawów, które mogą
towarzyszyć uszkodzeniu podwzgórza należą: nudności,
wymioty, hipertermia, zaburzenia funkcji przysadki, czy
zaburzenia wzroku [13].

Leki
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Przyczyną wzrostu masy ciała może być także przyjmowanie przez pacjentów niektórych leków [11], takich jak: leki
psychotropowe, glikokortykoksteroidy, leki przeciwhistaminowe, cyproheptadyna, niektóre β-blokery, sole litu, leki
przeciwcukrzycowe (jak pochodne sulfonylomocznika),
insulina, leki przeciwpadaczkowe (jak kwas walproinowy,
karbamazepina i gabapentyna) i progestageny [14, 15, 16,
17]. Ważną grupą leków z powyżej wymienionych są leki
stosowane w psychiatrii. Uważa się, że neuroleptyki, stosowane w leczeniu schizofrenii mogą prowadzić do wzrostu masy ciała u ponad 50% przyjmujących je pacjentów.
Warto dodać, że silniejszy wpływ na przyrost wagi przypisuje się grupie neuroleptyków atypowych [3, 18], głównie klozapinie i olanzapinie [19]. Neuroleptyki powodują
blokowanie receptora 5HT2c, co prowadzi do zwiększenia
apetytu. Ponadto działają antagonistycznie na receptor histaminowy H1, co dodatkowo wpływa na wzrost łaknienia.
Oddziaływanie na receptory histaminowe prowadzi również do sedacji, a to do zmniejszenia aktywności fizycznej.
Wpływ tych leków na masę ciała jest istotniejszy u kobiet
niż u mężczyzn [3]. Największy przybór masy ciała obserwuje się w pierwszych miesiącach leczenia [19]. Kolejną
grupą leków psychotropowych mogących przyczyniać się
do rozwoju otyłości są trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne. Natomiast na wzrost masy ciała prawdopodobnie
nie wpływają leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów
wychwytu zwrotnego serotoniny. Niektórzy uważają, że
mogą nawet prowadzić do jego spadku [20]. Warto wspomnieć o tym, że także lit, który jest stosowany w terapii
choroby afektywnej dwubiegunowej może wpływać na
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zwiększenie masy ciała oraz o podobnym wpływie leków
działających zarówno jako normotymiki oraz jako leki przeciwpadaczkowe – takich jak walproinian i karbamazepina,
przy czym wpływ karbamazepiny na masę ciała jest niewielki [21]. Z uwagi na częstość stosowania należy również
pamiętać o roli leków przeciwcukrzycowych w przyborze
masy ciała. Dotyczy to zarówno od dawna stosowanych
w leczeniu cukrzycy pochodnych sulfonylomocznika, jak
i stosunkowo niedawno wprowadzonych do terapii agonistów receptora PPAR-γ, zwiększających wrażliwość na insulinę [22]. Wpływ sterydów na wzrost masy ciała i ryzyko
rozwoju jatrogennego zespołu Cushinga podczas ich stosowania jest dobrze znany [23]. Wpływ pozostałych leków
na masę ciała jest mniej istotny.

Choroby endokrynologiczne
Do podstawowych chorób endokrynologicznych, którym
przypisuje się rolę w rozwoju otyłości należy niedoczynność tarczycy i zespół Cushinga.
Wyróżniamy niedoczynność tarczycy pierwotną – gdy
patologia dotyczy tarczycy i wtórną – gdy niedoczynność
tarczycy jest wtórna do niedoczynności przysadki. W rozpoznawaniu wykorzystuje się oznaczenie stężenia TSH,
fT4, fT3 oraz przeciwciał przeciwtarczycowych we krwi
[24]. U otyłych pacjentów obserwuje się podwyższone
stężenie TSH i obniżone stężenie hormonów obwodowych
– fT3 i fT4 [25]. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt,
że nieco podwyższone stężenie TSH może być wtórne
do zwiększonej masy ciała. Pomocne w określeniu przyczyny podwyższonego stężenia TSH może być określenie
poziomu przeciwciał przeciwtarczycowych. Uważa się, że
substytucja L-tyroksyny u pacjentów z jawną niedoczynnością tarczycy może jedynie w niewielkim stopniu wpłynąć na redukcję masy ciała, a wpływ leczenia w przypadku
subklinicznej niedoczynności tarczycy nie jest znany [26].
W przebiegu niedoczynności tarczycy dochodzi do spowolnienia procesów metabolicznych. Do objawów chorobowych poza wzrostem masy ciała należą: osłabienie,
łatwe marznięcie i nadmierna senność [27]. Niektóre
badania donoszą, że zwiększona masa ciała pacjentów
z niedoczynnością tarczycy wynika z powstających w przebiegu tej choroby obrzęków i odkładania się w tkankach
glikozaminoglikanów wiążących wodę, a nie ze wzrostu
ilości tkanki tłuszczowej [28].
Drugą ważną endokrynologiczną jednostką chorobową, która może wiązać się ze wzrostem masy ciała jest zespół Cushinga. Stanowi on zespół objawów chorobowych,
wynikających z nadmiernej ekspozycji na glikokortykosteroidy, którego przyczyną może być gruczolak przysadki,

guz ektopowy wydzielający ACTH, guz nadnercza, a także
nadmierna podaż sterydów w ramach terapii innych jednostek chorobowych [13]. W przebiegu zespołu Cushinga
dochodzi do charakterystycznego schematu odkładania się tkanki tłuszczowej – na twarzy, karku i tułowiu,
z oszczędzeniem kończyn, które pozostają szczupłe [24,
29, 13]. Ponadto w przebiegu tej choroby: skóra staje się
cienka, pojawiają się rozstępy oraz rozwija się nadciśnienie
tętnicze, nieprawidłowa tolerancja glukozy, osteoporoza,
osłabienie siły mięśni proksymalnych [24, 13]. Badaniem
przesiewowym jest test z 1 mg deksametazonu, polegający na podaniu pacjentowi 1 mg deksametazonu o godzinie
23 i pomiarze stężenia kortyzolu we krwi o godzinie 8 dnia
następnego. Stężenie kortyzolu we krwi wynoszące mniej
niż 1,8 ug/dl pozwala wykluczyć zespół Cushinga [29].
Endokrynologiczną przyczyną otyłości może być również niedobór hormonu wzrostu, przyczyniający się do
wzrostu ilości tkanki tłuszczowej. Jednak badania w kierunku niedoboru hormonu wzrostu przeprowadza się jedynie w wybranej grupie chorych – m.in. wśród pacjentów
z chorobami podwzgórza i przysadki czy wśród pacjentów
po przebytej radioterapii w obrębie głowy [29].
Do rozwoju otyłości mogą się także przyczyniać niedobór testosteronu, rzekoma niedoczynność przytarczyc,
czy występowanie guza o charakterze insulinoma [15, 29].
Obniżone stężenie testosteronu u mężczyzn może
skutkować zwiększeniem odkładania tkanki tłuszczowej
i zmniejszeniem beztłuszczowej masy ciała, a substytucja
testosteronu u mężczyzn z hipogonadyzmem może odwracać tę dysproporcję [30].
W rzekomej niedoczynności przytarczyc występuje
oporność na działanie parathormonu, przez co w jej przebiegu obserwuje się wysokie stężenie parathormonu, hipokalcemię oraz hiperfosfatemię [31]. Najczęściej występujący
typ rzekomej niedoczynności przytarczyc – typ 1a – jest dziedziczony w sposób autosomalny dominujący [32], nazywany
jest również osteodystrofią Albrighta. Charakterystycznymi
cechami fenotypowymi tego zespołu poza otyłością są: niski wzrost, okrągła twarz, skrócenie kości śródręcza [31].
Wśród endokrynologicznych chorób predysponujących do rozwoju otyłości należy wymienić również zespół
policystycznych jajników. W wywiadach zbieranych od
pacjentek należy uwzględnić pytanie o cykle miesiączkowe oraz występowanie cech hiperandrogenizmu [29, 33].
Dodatkowymi zaburzeniami, często towarzyszącymi temu
schorzeniu są insulinooporność, zaburzenia gospodarki lipidowej i zaburzenia płodności [34].
W przebiegu insulinoma, będącym rzadko występującym guzem, wydzielającym insulinę, która prowadzi do

spadków glikemii, pacjenci w celu zapobiegania im dostarczają organizmowi nadmierną ilość pożywienia [13].

Choroby genetyczne
Do chorób genetycznych, których jednym z objawów jest
otyłość, należą: zespół Downa, Pradera-Willego, BardetaBiedla, Klinefeltera, Turnera, Cohen, Alström, czy Beckwith-Wiedemanna [6, 13, 24, 35, 36].
Zespół Downa, u którego podłoża leży trisomia chromosomu 21 charakteryzuje się występowaniem otyłości
[37], niskiego wzrostu, upośledzenia umysłowego, bruzdy dłoniowej, wad serca [38]. Zespół Bardeta-Biedla jest
rzadko występującym zespołem genetycznym, którego
dziedziczenie jest autosomalne recesywne. Do cech charakterystycznych tego zespołu poza otyłością, która może
dotyczyć nawet 90% pacjentów, należą: polidaktylia,
upośledzenie umysłowe, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, choroba nerek, zaburzenia słuchu, hipogonadyzm
hipogonadotropowy. U pacjentów obciążonych tym zespołem często występują powikłania metaboliczne pod
postacią cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, hiperlipidemii
[24, 39]. Zespół Pradera-Willego stanowi podstawowy
przykład choroby genetycznej przebiegającej z nadmierną masą ciała. Jego przyczyną jest delecja regionu 15q11q13 chromosomu pochodzącego od ojca [40] lub disomia
chromosomu 15 pochodzenia matczynego [41]. Po urodzeniu często stwierdza się hipotonię mięśniową oraz trudności w karmieniu. W 2 r.ż. rozwija się nadmierne łaknienie,
prowadzące do przyrostu masy ciała [40]. U pacjentów
z zespołem Pradera-Willego obserwowano podwyższone stężenie greliny oraz leptyny [12, 42]. Grelina powstaje
w żołądku i jest nazywana „hormonem głodu” [43], pobudza apetyt, co prowadzi do zwiększenia przyjmowanych pokarmów [44]. Ponadto w tym zespole stwierdza
się: hipogonadyzm, upośledzenie umysłowe, niski wzrost,
występowanie małych rąk i stóp. [40].
Zespół Beckwith-Wiedemanna jest kolejnym przykładem zespołu genetycznego przebiegającego z otyłością.
Cechami tego zespołu są również: występowanie dużego
języka, makrosomii, przepukliny pępkowej, organomegalii,
skłonności do powstawania nowotworów [43].
Warto również wspomnieć o zespole Turnera, będącym zespołem genetycznym, w którego przebiegu brakuje
jednego z chromosomów X. Stwierdza się w nim pierwotny
brak miesiączki, ponadto obserwuje się charakterystyczne
cechy fenotypowe, m.in.: niski wzrost, nisko schodzącą
granicę włosów na karku, szeroką klatkę piersiową, otyłość. Często występują wady serca i nerek [46].

Przyczyny otyłości wtórnej
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Zespół Klinefeltera wynika z obecności dodatkowego
lub dodatkowych chromosomów X u mężczyzn (najczęściej kariotyp 47, XXY) [47]. Mężczyźni z tym zespołem są
zazwyczaj wysocy, mają długie kończyny oraz małe jądra.
W jego przebiegu stwierdza się hipogonadyzm hipergonadotropowy, często stwierdza się otyłość, cukrzycę, osteoporozę oraz niepłodność [48].
Kolejne dwa zespoły genetyczne występują rzadziej.
W zespole Alström poza otyłością stwierdza się: niewydolność serca, nerek, zwyrodnienie siatkówki i uszkodzenie
słuchu, nie obserwuje się natomiast upośledzenia umysłowego [30]. Zespół Cohen przebiega z dysmorfią twarzy,
upośledzeniem umysłowym, nadmierną wiotkością stawów, zaś tkanka tłuszczowa odkłada się głównie na twarzy i tułowiu [38].
Za rozwój otyłości mogą również odpowiadać mutacje
pojedynczych genów, kodujące leptynę lub jej receptor,
co prowadzi do hiperfagii, a także inne jak: mutacja genu
4. receptora melanokortyny, proopiomelanokortyny, prokonwertazy 1 czy neurotropiny [41, 43].

Inne
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Choroba Dercuma stanowi kolejny przykład jednostki chorobowej, w której skład objawów wchodzi otyłość. Etiologia tej choroby jest nieznana. W jej przebiegu pojawiają
się bolesne tłuszczaki, dlatego nazywana jest inaczej tłuszczakowatością bolesną [24]. Otyłość może być również
wywołana nadmiernym jedzeniem, wtórnym do zaburzeń
o podłożu psychicznym, takich jak: syndrom jedzenia nocnego czy zaburzenia odżywania związane ze snem [49].
Powyższe jednostki różnią się tym, że w tej pierwszej zachowana jest świadomość podczas spożywania posiłku,
a w drugiej jest ona niepełna. Kolejnymi zaburzeniami psychicznymi prowadzącymi do nadmiernego jedzenia są: zespół kompulsyjnego jedzenia, przebiegający pod postacią
napadowego objadania się, któremu nie towarzyszy przyjemność, a poczucie potrzeby rozładowania napięcia; jedzenie pod wpływem stresu oraz bulimia nervosa [50]. Ponadto patogenetyczną rolę w rozwoju otyłości przypisuje
się nadmiarowi lub niedoborowi snu. Zaobserwowano, że
otyłość występuje częściej wśród pacjentów, którzy śpią
krócej niż 6 godzin lub dłużej niż 8 [16]. Istnieją doniesienia
na temat potencjalnego wpływu niedoboru witaminy D na
wzrost masy ciała [51].

Konsekwencje otyłości
Otyłość może przyczyniać się do rozwoju zaburzeń gospodarki lipidowej, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy [14].
W związku z powyższym wpływa na wzrost ryzyka wy-

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (57) 2018

stąpienia chorób sercowo-naczyniowych [24], przy czym
istotniejszy wpływ na to powikłania obserwuje się wśród
pacjentów z otyłością brzuszną. Występowanie otyłości
może się wiązać z ryzykiem przedwczesnego zgonu [9].
Innymi przykładami powikłań związanych z otyłością są:
rozwój zespołu obturacyjnego bezdechu śródsennego czy
choroby zwyrodnieniowej stawów [52]. Istnieją ponadto
opinie, że otyłość może zwiększać ryzyko rozwoju chorób
nowotworowych [8], a także prowadzić do rozwoju kamicy
żółciowej, choroby refluksowej przełyku, stłuszczenia wątroby, żylaków [17]. Kolejne przykłady konsekwencji otyłości to przewlekła choroby nerek, kamica nerkowa oraz rak
nerki [53]. Zwraca się również uwagę na to, że może być
również źródłem zaburzeń emocjonalnych, takich jak np.
niska samoocena czy zaburzenia nastroju [52].

Podsumowanie
Najczęściej – w ponad 90% przypadków – otyłość jest wynikiem dostarczania organizmowi nadmiernej ilości kalorii.
Należy jednak pamiętać o tym, że może również stanowić
objaw innej choroby lub być spowodowana działaniam
stosowanego leku. Dlatego ważne jest staranne badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjentów z otyłością.
W niektórych przypadkach możliwe jest leczenie choroby
podstawowej, będącej przyczyną nadmiernego wzrostu
masy ciała, co jest niezwykle ważne biorąc pod uwagę
mnogość powikłań mogących wynikać z otyłości.
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STRESZCZENIE
Artykuł prezentuje jeden z głównych problemów systemu ochrony zdrowia w Polsce, jakim jest niedobór kadr medycznych. Autorzy próbują odpowiedzieć
na pytanie, czy rozwiązaniem może być zaangażowanie specjalistów ze zdrowia publicznego. Osoby wszechstronnie wykształcone i przygotowane a dotychczas niewykorzystane przez system.
Słowa kluczowe: zdrowie publiczne, specjalista, system ochrony zdrowia.
ABSTRACT
This article presents one of the main problems of the health care system in Poland, which is the shortage of medical staff. The authors try to answer the
question whether the solution could be the involvement of public health professionals. Persons who are well versed and prepared and not used by the system so far.
Keywords: public health, specialist, health system.

Wstęp. Niedobór pracowników ochrony
zdrowia
Jeden z problemów systemów ochrony zdrowia nie tylko
w Polsce jest niedobór kadr medycznych. Według danych OECD liczba lekarzy w Polsce w przeliczeniu na 1000
mieszkańców wynosi 2,2, odbiegając od średniej krajach
OECD, która wynosi 3,31. Jak wskazuje raport NIK, na niedostateczną liczbę pracowników ochrony zdrowia nakłada
się również nierównomierne rozmieszczenie terytorialne,
ponieważ większość pracowników wybiera praktykowanie
raczej w dużych aglomeracjach niż na obszarach wiejskich
[8]. W Europie dyskusję temat niedoboru kadr medycznych
zapoczątkowała Komisja Europejska, wydając „Zieloną
Księgę w sprawie pracowników ochrony zdrowia w Europie” [5], gdzie przedstawiła trudności, z jakimi borykają
się pracownicy ochrony zdrowia. Dokument miał usystematyzować działania dotyczące pracowników ochrony
zdrowia i opracować strategie przeciwdziałania dalszemu
niedoborowi kadr. Wprawdzie zgodnie z regulacjami traktatowymi odpowiedzialność za organizację i świadczenie
usług zdrowotnych oraz opieki medycznej spoczywa na
poszczególnych państwach członkowskich. Komisja Europejska odgrywa w tym procesie istotną rolę: wspiera
państwa członkowskie i przynosi dodatkowe korzyści poprzez budowanie partnerstwa między zainteresowanymi
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stronami, oferuje pomoc przy tworzeniu sieci kontaktów
i dzielenie się dobrymi praktykami [2]. Dokument zwraca uwagę na ważny aspekt polityki kadrowej, jakim jest
współpraca pomiędzy państwami członkowskimi oraz na
arenie międzynarodowej w zakresie warunków przepływu
kadry, wymiany danych o migracji, negocjowania rekompensat finansowych bądź szkoleniowych oraz rozwijania
współpracy badawczej w tej dziedzinie.
W Zielonej Księdze zostały zidentyfikowane czynniki, które mają zasadniczy wpływ na niedobór kadr medycznych w UE. Są one wspólne dla wszystkich państw
członkowskich: globalne starzenie się społeczeństwa, ale
i starzenie się personelu służby zdrowia, migrację pracowników ochrony zdrowia wewnątrz UE i poza nią oraz
rozwój i wdrożenie nowych technologii. Fakt starzenie się
społeczeństwa europejskiego jest powszechnie znany,
lecz warte jest podkreślania to, że starzeje się również
personel medyczny. Z danych opublikowanych w Księdze
wynika, że pomiędzy rokiem 1995 a 2000 r. liczba lekarzy
poniżej 45 roku życia w całej Europie spadła o 20 %, podczas gdy liczba tych, którzy mają ponad 45 lat, wzrosła
o ponad 50%. W przypadku personelu pielęgniarskiego
średni wiek również rośnie: w pięciu państwach członkowskich prawie połowa personelu pielęgniarskiego ma ponad
45 lat [5].
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Podobna sytuacja występuje obecnie w Polsce. Największy niedobór dotyczy lekarzy medycyny specjalistów (np.
chirurgów, pediatrów), gdzie średnia wieku wynosi 54,5 lata.
W przypadku lekarzy dentystów aż 18 % specjalistów to osoby
wykonujące zawód po 66 roku życia. Badania przeprowadzone w 2017 r. wskazują, że w Polsce ponad 65% pielęgniarek
i położnych ma powyżej 45 lat. Powyższe wnioski wynikają
z analizy struktury wiekowej polskiego personelu medycznego przedstawione na poniższych wykresach.
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Wykres 1. Struktura wiekowa kadry medycznej – lekarze (Lekarze
medycyny – specjaliści)
Źródło: opracowanie własne na podst.: Centralny Rejestr Lekarzy
i Lekarzy dentystów, 2017

Wykres 2. Struktura wiekowa kadry medycznej – lekarze (Lekarze
medycyny – specjaliści)
Źródło: opracowanie własne na podst.: Centralny Rejestr Lekarzy
i Lekarzy dentystów, 2017
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Wykres 3. Struktura wiekowa kadry medycznej (Lekarze dentyści
– specjaliści)
Źródło: opracowanie własne na podst.: Centralny Rejestr Lekarzy
i Lekarzy dentystów, 2017

Wykres 4. Struktura wiekowa kadry medycznej – pielęgniarki i położne (Pielęgniarki)
Źródło: opracowanie własne na podst.: Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych, 2017

Wykres 5. Struktura wiekowa kadry medycznej – pielęgniarki i położne (Położne)
Źródło: Opracowanie własne na podst.: Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych, 2017

Powyższa analiza wskazuje, że działania planistyczne
w zakresie kadr medycznych są koniecznością. Nie daje
to pewności, że nie wystąpią problemy związane z niedoborem kadr medycznych, ale skuteczne planowanie i monitorowanie daje szansę na podjęcie w porę interwencji.
W tych okolicznościach należy postawić sobie pytanie, czy
rozwiązaniem może być zaangażowanie w proces opieki
zdrowotnej specjalistów zdrowia publicznego? Obecna
sytuacja kadr polskiego systemu ochrona zdrowia wskazuje na pilną konieczność zmiany podejścia do procesu
planowania zasobów ludzkich. Praca specjalisty zdrowia
publicznego mogłaby w pewnych obszarach odciążyć lekarzy, pielęgniarki i położne. Zaangażowanie specjalisty ze
zdrowia publicznego w systemie powinno być oparte na
współpracy.

Migracja kadry medycznej
Uznawanie kwalifikacji zawodowych ma kluczowe znaczenie w kontekście swobodnego przepływu pracowników, swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług.
Komisja Europejska zwraca uwagę na regulacje prawne
w tym obszarze, które gwarantują swobodę przepływu
pracowników ochrony zdrowia oraz pacjentów. Uznawanie kwalifikacji zdobytych w innym państwie jest jedną z największych barier dla swobodnego przepływu
pracowników (art. 45 TFUE). Powyższe regulacje traktatowe rozszerzony poprzez rozporządzenie nr 1612/68
[10] gwarantują obywatelom UE prawo do pracy w innym państwie członkowskim w charakterze pracownika.
Natomiast w celu ułatwienia swobodnego przepływu
lekarzy i wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje wydana została odrębna dyrektywa
nr 2005/36/WE [3]. Ta dyrektywa skonsolidowała w jeden
akt prawny wiele poprzednio obowiązujących dyrektyw
sektorowych [15, 16, 17], dotyczących zasad uznawania
kwalifikacji w ramach systemu ogólnego oraz zasad uznawania działalności gospodarczej. Zachowała także to, co
najistotniejsze dla lekarzy, czyli automatyczne uznawanie
kwalifikacji zawodowych [14]. Oznacza to, że właściwy

organ przyjmującego państwa członkowskiego nie może
kontrolować wykształcenia zainteresowanej osoby, jeśli
legitymuje się ona dyplomem wskazanym w załączniku
V do ww. dyrektywy. W związku z dużą mobilnością pracowników ochrony zdrowia Parlament przyjął rezolucję,
w której wezwał do unowocześnienia i ulepszenia ww. dyrektywy [13, 4].
W badaniach liczby emigrujących lekarzy często wykorzystywanym źródłem danych są informacje o liczbie
zaświadczeń wydawanych przez okręgowe rady lekarskie oraz pielęgniarskie, które są organami właściwymi do
wydawania zaświadczeń regulujących zasady uznawania
kwalifikacji zawodowych w UE. Jednak posiadane dane nie
mogą stanowić podstawy do sporządzenia pełnej oceny
skali emigracji lekarzy czy pielęgniarek. Wynika to z faktu,
że niektórzy lekarze i pielęgniarki kilka razy zgłaszali się po
zaświadczenie albo uzyskali je rezygnując z wyjazdu. Należy przyjąć, że są to jedynie dane szacunkowe.
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Wykres 6. Liczba zaświadczeń dla zagranicznych instytucji, wydanych w latach 2005-2008
Źródło: opracowanie własne na podst.: I. Wrześniewska-Wal, Mobilność polskich lekarzy, Probl. Hig Epidemiol 2012 nr 93 oraz podanej tam literatury

Specjalista ze zdrowia publicznego w systemie opieki zdrowotnej

Ostatnie lata doświadczeń – lekarze
Tabela 1. Zestawienie liczbowe wg liczby wydanych zaświadczeń, województwa miejsca zameldowania i okresu wydania zaświadczenia
w latach 2011-2015
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Źródło: opracowanie własne na podst.: Naczelna Izba Lekarska, Centralny Rejestr Lekarzy

Ostatnie lata doświadczeń – pielęgniarki i położne
Tabela 2. Liczba wydanych zaświadczeń na potrzeby uznawania kwalifikacji zawodowych w okresie od 1-05-2004 do 31-12-2014

Źródło: Raport naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarskie i położnicze, 2015 r.
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Edukacja w zdrowiu publicznym
Kształcenie przeddyplomowe – magister zdrowia
publicznego
Edukacja w zdrowiu publicznym może się odbywać na poziomie przeddyplomowym i podyplomowym. Na początku 1999 r. zaczęto otwierać pierwsze studia licencjackie na
kierunku zdrowie publiczne. Obecnie zdrowie publiczne
można studiować zarówno w uczelniach medycznych, jak
też w różnych innych publicznych i niepublicznych szkołach
wyższych oraz uniwersytetach. Programy nauczania na
studiach pierwszego i drugiego stopnia z zakresu zdrowia
publicznego, oparte są na rezolucji nt. wzmocnienia zdrowia publicznego w Europie przyjętej przez Europejski Komitet Regionalny Światowej Organizacji Zdrowia we wrześniu 2012 r. [6]. Zgodnie z tymi wytycznymi podstawowym
celem kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia z zakresu zdrowia publicznego jest wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje niezbędne do kształtowania polityki zdrowotnej, planowania, wdrożenia,
monitorowania oraz oceny skuteczności interwencji prozdrowotnych w zakresie wykonawczym, jak również posiadających podstawowe umiejętności związane z zarządzaniem zasobami niezbędnymi do realizacji wytyczonych
celów polityki zdrowotnej państwa na różnych szczeblach
organizacyjnych: instytucji samorządowych, rządowych,
instytucji pozarządowych oraz organizacji udzielających
świadczeń w zakresie zdrowia [7]. Uczelnie prowadzące
kierunek „zdrowie publiczne”, tworząc programy studiów
posiłkują się także standardami kształcenia [13] opracowanymi przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego
na potrzeby Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów
kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów
kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi
spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe
oraz makrokierunki, które zostało uchylone w 2012 roku.
Zgodnie z nimi absolwent studiów drugiego stopnia (magisterskich) „posiada zaawansowaną (…) wiedzę z zakresu
nauk społecznych i nauk medycznych. Posiada umiejętności umożliwiające włączenie się w realizację zadań profilaktyki i ochrony zdrowia instytucji: państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych – funkcjonujących
w systemie ochrony zdrowia – w zakresie:
• opieki społeczno-medycznej;
• promocji zdrowia;
• edukacji prozdrowotnej;
• nadzoru sanitarno-epidemiologicznego;
• organizowania i administrowania opieki zdrowotnej i pomocy społecznej;
• podnoszenia stanu zdrowia społeczeństwa.”

Zgodnie z przytoczonymi powyżej wytycznymi
RGNiSW program studiów (I i II stopień) obejmował ponad 3500 godzin obowiązkowych zajęć dydaktycznych.
Obecnie uczelnie mogą modyfikować program realizowanych zajęć, w związku z czym liczba obowiązkowych
zajęć dydaktycznych obejmuje nawet 4400 godzin.
Zdrowie publiczne, jako kierunek studiów, ma charakter
interdyscyplinarny, przez co treści kształcenia obejmują
szeroki wachlarz zagadnień z wielu dziedzin nauki, m.in.
epidemiologię, biostatystykę, metodologię badań społecznych, promocję zdrowia i edukacje zdrowotną, ekonomikę zdrowia, zarządzanie w ochronie zdrowia, marketing
usług zdrowotnych, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
politykę społeczną i zdrowotną, zdrowie środowiskowe,
prawo medyczne, bioetykę etc.
Zgodnie z bazą POLon [18] obecnie (rok akademicki
2016/2017) zdrowie publiczne można studiować w ramach: stacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich) na
26 uczelniach (23 publicznych i 3 niepublicznych), niestacjonarnych studiów I stopnia na 30 uczelniach (10 publicznych i 20 niepublicznych), stacjonarnych studiów II stopnia
na 16 uczelniach publicznych, niestacjonarnych studiów
II stopnia na 21 uczelniach (11 publicznych i 10 niepublicznych). Kształcenie odbywa się w bardzo różnych jednostkach organizacyjnych uczelni, m.in. na wydziałach nauk
o zdrowiu, zdrowia publicznego, lekarskim, ekologii, filozofii i pedagogiki, zarządzania, studiów międzynarodowych
i informatyki [1].
Zgodnie z danymi GUS w roku akademickim 2015/2016
w Polsce na kierunku zdrowie publiczne studiowało łącznie
4838 osób – 2526 na studiach I stopnia i 2312 na studiach
II stopnia. Zdecydowana większość studentów – niemal
79% – wybrała studia na uczelni publicznej.

Wykres 7. Liczba studentów kierunku zdrowie publiczne w wybranych latach
Źródło: opracowanie własne na podst.: Cinaciara D., Piotrowicz M.,
Lewtak K., Gajewska M., Urban E.: Jak przeciwdziałać spadkowi
liczby studiujących na kierunku zdrowie publiczne?, Hygeia Public
Health 2015, 50(4): 589-597, dane GUS
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W ostatnich latach notowany jest stały spadek liczby studentów kierunku zdrowie publiczne. W 2016 roku
uczelnie odnotowały ponad 60% spadek liczby studentów
w porównaniu z szczytowym [1] rokiem 2008, przy czym
na uczelniach publicznych ubyło około 50% studentów,
natomiast na uczelniach niepublicznych prawie 80%.

Wykres 8. Liczba studentów kierunku zdrowie publiczne w podziale na typ studiów w wybranych latach
Źródło: opracowanie własne na podst.: Cinaciara D., Piotrowicz M.,
Lewtak K., Gajewska M., Urban E.: Jak przeciwdziałać spadkowi
liczby studiujących na kierunku zdrowie publiczne?, Hygeia Public
Health 2015, 50(4): 589-597, dane GUS
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Największy spadek liczby studentów odnotowano na
studiach niestacjonarnych I stopnia – z 4741 osób w 2008
roku do 697 osób w 2016 roku (spadek o ok. 85%). Sukcesywnie spada także liczba absolwentów zdrowia publicznego opuszczających mury uczelni. W 2016 roku było ich
1912, czyli o połowę mniej niż w 2012 roku. Coraz wyraźniej
widać spadek zainteresowania studiowaniem zdrowia publicznego wśród kandydatów na studia.

Wykres 9. Liczba absolwentów kierunku zdrowie publiczne w wybranych latach
Źródło: opracowanie własne na podst.: Cinaciara D., Piotrowicz M.,
Lewtak K., Gajewska M., Urban E.: Jak przeciwdziałać spadkowi
liczby studiujących na kierunku zdrowie publiczne?, Hygeia Public
Health 2015, 50(4): 589-597, dane GUS
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Umiejętności i kompetencje absolwenta zdrowia publicznego nie podlegają dyskusji. Zadziwiającym jest jednak fakt, że magistrzy tego kierunku nie są ujęci w żadnym
z aktów prawnych, regulujących funkcjonowanie sektora opieki zdrowotnej w Polsce. Zostali pominięci nawet
w obowiązującej od 2015 roku ustawie o zdrowiu publicznym, która nie definiuje, kim jest specjalista zdrowia publicznego. Stan ten budzi tym większy niepokój, gdyż nie
wiadomo, jakie taki specjalista ma zadania w systemie i za
co ponosi odpowiedzialność.

Kształcenie podyplomowe – zawody medyczne
i pokrewne
Historycznie specjalizacja ze zdrowia publicznego związana jest z lekarzem, a dopiero od 1990 r. objęła inne osoby.
W kształceniu podyplomowym oprócz licznych kursów i studiów podyplomowych w tym zakresie są specjalizacje. Zdrowie publiczne jako specjalność lekarska została uruchomiona
w 1999 r. Obecnie w ramach tej specjalizacji kształcą się:
• lekarze i lekarze dentyści,
• farmaceuci,
• diagności laboratoryjni,
• pozostałe osoby z wyksztalceniem wyższym
w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie
zdrowia np. biologia, chemia, zarządzanie, socjologia, prawo [12].

W świetle obecnych reform i propozycji otwarcia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) na innych specjalistów,
konieczne jest również określenie liczby lekarzy posiadających specjalizacje ze zdrowia publicznego.

Wykres 10. Lekarze specjaliści ze zdrowia publicznego 2004-2009
(Egzamin specjalizacyjny 2004-2009)
Źródło: opracowanie własne na podst.: Rejestr lekarzy CMKP

Wykres 11. Dodatkowe kwalifikacje zawodowe specjalistów ze
zdrowia publicznego
Źródło: opracowanie własne na podst.: Cinaciara D., Lewtak K., Piotrowicz M.: Public Health Phisicians and Dentists in Poland: Results
from Public Health Workforce Pilot Study, Rocz. Państw Zakl Hig,
2016 r.

Wykres 14. Liczba kształcących się specjalistów ze zdrowia publicznego – 2017 r.
Źródło: opracowanie własne na podst.: Rejestr lekarzy CMKP

Ostatnie lata doświadczeń (2011-2016)

Wykres 12. Dodatkowe kwalifikacje zawodowe specjalistów ze
zdrowia publicznego (Egzaminy specjalizacyjne 2011-2016)
Źródło: opracowanie własne na podst.: Rejestr lekarzy CMKP

Celem szkolenia specjalizacyjnego lekarzy w zdrowiu publicznym jest wykształcenie kadry niezbędnej dla
kształtowania polityki zdrowotnej oraz planowania, wdrożenia, monitorowania i oceny skuteczności interwencji
prozdrowotnych, jak i specjalistów zdolnych do sprawnego
zarzadzania zasobami niezbędnymi do realizacji celów polityki zdrowotnej państwa. Główne obszary działań lekarza
w tej dziedzinie to:
• działania umacniające i promujące zdrowie
populacji,
• pełnienie funkcji kierowniczych na różnych szczeblach [19].

Wykres 13. Dodatkowe kwalifikacje zawodowe specjalistów ze
zdrowia publicznego
Źródło: opracowanie własne na podst.: Rejestr lekarzy CMKP

Wykres 15. Lekarze i lekarze dentyści posiadający specjalizację ze
zdrowia publicznego
Źródło: opracowanie własne na podst.: Rejestr lekarzy CMKP

Specjalista ze zdrowia publicznego w systemie opieki zdrowotnej

499

ustawy o zdrowiu publicznym, która pozwoli umiejscowić
tego profesjonalistę w systemie. Zmiany w ustawie powinny przełożyć się na standardy kształcenia, programy
i plany studiów. Pozwoli to uporządkowanie kształcenia
w dziedzinie zdrowia publicznego i efektywnie wykorzystać istniejący potencjał kadry. Na polskim rynku medycznym wyraźnie widocznie jest zapotrzebowanie na tego
typu profesjonalistę, który może w dłuższej perspektywie
czasu stać narzędziem do uzdrowienia systemu. Konstruując politykę zdrowotną państwa z pewnością warto
uwzględnić w nim specjalistę ze zdrowia publicznego.
Wykres 16. Liczba lekarzy
Źródło: opracowanie własne na podst.: Naczelna Izba Lekarska,
Centralny Rejestr Lekarzy

Oświadczenia
Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów
Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
Źródła finansowania
Autorzy deklarują brak źródeł finansowania.

Piśmiennictwo
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Wykres 17. Liczba lekarzy dentystów
Źródło: opracowanie własne na podst.: Naczelna Izba Lekarska,
Centralny Rejestr Lekarzy

Perspektywy zatrudnienia – magister zdrowia
publicznego
Miejsc w systemie ochrony zdrowia jest wiele, lecz w dużej części nie są przeznaczane dla specjalistów ze zdrowia
publicznego. A przecież choćby jedno z zadań specjalisty
ze zdrowia publicznego np. promowanie zdrowia i zapobieganie chorobom są nie tylko ważne, gdyż mogą w znaczący sposób przyczynić się w przyszłości do zmniejszenia
zapotrzebowania na leczenie i usługi opiekuńcze. Niestety,
możliwości zatrudnienia specjalisty zdrowia publicznego
nie są obiecujące.

Wnioski
Na początku konieczne jest zdefiniowanie specjalisty
zdrowia publicznego, a przede wszystkim określenie jego
kompetencji, roli i zasad współpracy z innymi uczestnikami rynku medycznego. W tym celu potrzebna jest zmiana
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STRESZCZENIE
Wykłady to jedna z najstarszych form przekazywania wiedzy. Ułatwiony obecnie dostęp do informacji sprawia, że zasadność ich prowadzenia z wykorzystaniem tradycyjnych metod poddawana jest pod dyskusję. Uważa się, że interaktywne zajęcia takie jak ćwiczenia, seminaria czy konwersatoria są nie tylko atrakcyjniejsze dla słuchaczy, ale też przyczyniają się do lepszego przyswojenia przez nich prezentowanego materiału. Rozwój technologii sprawia jednocześnie, że coraz popularniejsze, również w nauczaniu na kierunkach medycznych, stają się nowoczesne środki przekazywania wiedzy z wykorzystaniem
metod kształcenia na odległość. Wdrożenie wspomnianych rozwiązań pozwala m.in. na nieograniczony dostęp do materiałów dydaktycznych, zmniejszenie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć czy skupienie większej uwagi w procesie edukacji na studencie. Z drugiej zaś strony metody te ograniczają bezpośredni kontakt, zarówno na linii wykładowca-student, jak i między studentami, a także istotnie uzależniają powodzenie procesu kształcenia od samodyscypliny studenta.
Niektórzy autorzy zauważają, że strategia kształcenia zdalnego jest niewystarczająca w przypadku nauczania na kierunkach medycznych, gdzie zajęcia
praktyczne powinny stanowić podstawowe źródło zdobywania wiedzy. Okazuje się jednak, że włączenie mieszanych metod kształcenia na kierunkach medycznych poprzez wdrożenie metod e-learningowych do nauczania materiału teoretycznego celem przygotowania do późniejszych zajęć praktycznych jest
przydatne i pozwala na efektywną realizację zakładanych efektów kształcenia.
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Słowa kluczowe: e-learning, blended learning, kształcenie medyczne, kształcenie na odległość.
ABSTRACT
Lectures are the oldest form of transmission of knowledge. However, nowadays with a facilitated access to information the traditional forms of lecturing
and their validity are often questioned. It is believed that interactive forms like labs, seminaries or discussion sessions are not only more attractive, but also
more effective in terms of gaining knowledge. At the same time the development of modern technologies makes the long-distance forms of transmission
of knowledge more and more popular, which is also visible in medical education. This allows students to have unlimited access to educational materials as
well as to reduce the costs of giving lectures and focus more attention on students in the process of education. On the other hand, the long-distance forms
of transmission of knowledge reduce the student’s face-to-face contact with the lecturer and other students and are highly dependent on the students’ self-discipline. Although some authors believe that this method is inadequate to medical education, it turns out that using hybrid methods seems valuable
and allows the curriculum to be effectively completed.
Keywords: e-learning, blended learning, medical education, distance learning.

Wstęp
Prowadzenie zajęć w formie wykładów jest uważane za
jedną z najstarszych form przekazywania wiedzy [1]. Wraz
z poszerzeniem dostępu do książek i upowszechnieniem
Internetu zasadność utrzymywania tej podawczej metody
dydaktycznej coraz częściej bywa poddawana krytyce ze
względu na jej autorytarny i często monotonny charakter
[2–4]. Związane jest to także z przybierającą na sile tendencją zwiększania zaangażowania studentów w przebieg
procesu kształcenia, poprzez nadawanie zajęciom formy
ćwiczeń, seminariów i konwersatoriów, ukierunkowanych
na zdobywanie wiedzy w mniejszych grupach z wykorzystaniem metod aktywizujących.
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Wykłady w tradycyjnej formie, opartej na prezentowaniu wiedzy przez nauczyciela przy biernym udziale słuchaczy, pozostają jednak ważną częścią procesu edukacyjnego
i najprawdopodobniej pozostaną nią w najbliższej przyszłości [1, 5, 6]. Ich wartość wiąże się przede wszystkim
z możliwością bezpośredniego przekazania wiedzy dużej
liczbie słuchaczy. Prowadzący może z ich wykorzystaniem
nie tylko wprowadzić studentów w nową tematykę, ale też
zapoznać ich z najświeższymi informacjami, niedostępnymi jeszcze w formie podręcznikowej [6, 7].
Z drugiej jednak strony należy podkreślić, że ograniczenie roli wykładów wyłącznie do dostarczenia studentom
wybranych faktów promuje powierzchowne podejście

do prezentowanej tematyki oraz utrudnia wykładowcy uzyskanie informacji zwrotnej na temat zrozumienia
przedstawianego zagadnienia przez słuchacza [1, 3, 6,
8]. Lochner i wsp. [9] wskazują także, że ze względu na
ograniczenia czasowe, udział w prelekcji może okazać się
niewystarczający dla odpowiedniego zgłębienia tematu
przez słuchaczy. Należy też podkreślić, że ograniczenie dostępności wykładu ze względu na ściśle określone miejsce
i czas, może stanowić dla studentów przyczynę dodatkowych utrudnień w przyswojeniu wiedzy, szczególnie gdy
doskwierają im zmęczenie, złe samopoczucie czy choroba.
Ważne jest więc, aby wygłaszane wykłady były nie tylko
wysokiej jakości, ale także aby swoim zasięgiem mogły
objąć jak najszerszy krąg potencjalnie zainteresowanych
nimi odbiorców, którzy czasem z przyczyn od siebie niezależnych nie mogą w nich uczestniczyć albo ze względu na
wymienione deficyty uwagi nie są w stanie przyswoić całej
wiedzy w jednym czasie.
Rozwój technologiczny umożliwia zmianę dotychczasowego myślenia o wykładach i innych formach zajęć dydaktycznych wykorzystujących podawcze metody
kształcenia [10]. Metody oparte na nauczaniu za pomocą środków przekazywania informacji na odległość, tzw.
e-learning lub online-learning, stają się coraz bardziej dostępne i popularne, także w obszarze nauk medycznych
[11]. Wśród zalet tej formy kształcenia wymienia się redukcję kosztów, dostępność prezentowanego materiału niezależnie od czasu i miejsca, a także zwiększenie aktywnej
roli studenta w procesie nauczania [12, 13, 14], co w efekcie
prowadzić może do podniesienia efektywności procesu
nauczania-uczenia się.
Mając na uwadze powyższe celem niniejszej pracy jest
analiza zasadności wykorzystania metod nauczania na odległość w ramach edukacji medycznej.

Zalety i wady metod e-learningowych
Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem e-learningu różnią
się od tych prowadzonych w formie tradycyjnej nie tylko
sposobem prezentowania treści [15]. Odmienna jest również filozofia kształcenia wymagająca przeniesienia odpowiedzialności za przebieg procesu nauczania-uczenia się
z nauczyciela na studentów, którzy aktywnie angażować
się mają w zdobywanie wiedzy [11, 14]. Student, mając
nieograniczony dostęp do prezentowanych materiałów
oraz wiarygodnych źródeł informacji, może we własnym
zakresie kreować przestrzeń, w ramach której realizował
będzie proces kształcenia [16]. Może indywidualnie zarządzać czasem potrzebnym na opanowanie danego zagadnienia, odtwarzać wielokrotnie dostępne materiały celem
utrwalenia zdobywanej wiedzy, a także robić przerwy

w zależności od potrzeb, takich jak zmęczenie czy złe samopoczucie [14, 17–19]. Uwzględnienie różnic pomiędzy
uczącymi się oraz ich indywidualnych preferencji umożliwia osiągnięcie zakładanych efektów w możliwie najkrótszym czasie przy użyciu najmniejszego nakładu pracy [17].
Wdrożenie narzędzi e-learningowych pozwala również
zoptymalizować potencjał zasobów kadrowych, a także
zapewnić równy dostęp do edukacji osobom zamieszkującym daleko od ośrodków akademickich [17, 19, 20]. Cechy te
okazują się być szczególnie istotne w krajach rozwijających
się, w których wzrastającemu zapotrzebowaniu na edukację
towarzyszą konieczność pokonania znacznych odległości
w celu dotarcia na zajęcia oraz niewystarczająca w stosunku
do potrzeb liczba nauczycieli akademickich [21].
Nauczanie przy użyciu środków przekazywania informacji na odległość może wreszcie ułatwić zdobywanie
wiedzy osobom niepełnosprawnym, redukując bariery
transportowe i stanowiąc element polityki równościowej
[22, 23].
Dane literaturowe dostarczają również informacji na
temat niedoskonałości metod e-learningowych [14, 18,
24–29], z których najczęściej podnoszoną jest brak bezpośredniej interakcji między wykładowcą i studentem, a także pomiędzy studentami, co może negatywnie wpływać
na ich umiejętności komunikacyjne i interpersonalne [30,
31]. Nie bez znaczenia dla powodzenia procesu edukacyjnego okazuje się być również uzależnienie osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia od poziomu motywacji,
samodyscypliny i umiejętnego gospodarowania czasem
przez poszczególnych studentów [17].
Arkorful i Abaidoo [17] podkreślają, że wykorzystanie
metod kształcenia na odległość może być nieodpowiednie dla tych kierunków studiów, na których poza wiedzą
teoretyczną, niezbędne jest także nabycie określonych
umiejętności praktycznych, takich jak studia medyczne.
Okazuje się jednak, że wobec rosnącej liczby studentów
i niewystarczających nakładów finansowych zachodzi konieczność generowania oszczędności, co skłania
do ograniczenia zastosowania metod aktywizujących na
rzecz metod podawczych [32]. Wykształcenie kwalifikacji
o charakterze praktycznym zostaje wówczas istotnie
utrudnione. Tym cenniejsze wydaje się być umiejętne włączenie metod e-learningowych do procesu dydaktycznego,
które nie tylko przynosi opisane wcześniej korzyści, ale pozwala też wykorzystać zaoszczędzone w ten sposób środki
(zarówno finansowe jak i osobowe) na podniesienie wydajności nauczania praktycznego [33–37]. Powstała w ten
sposób mieszana (hybrydowa) metoda kształcenia (ang.
blended-learning lub B-learning) o potwierdzonej naukowo skuteczności, stwarza możliwość połączenia zdalnego
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przygotowania teoretycznego z niezbędnym w naukach
medycznych nauczaniem praktycznym [11, 33–39].
Jak wcześniej wspomniano, warunkiem skutecznego wykorzystania e-learningu lub b-learningu w procesie
kształcenia jest zaangażowanie po stronie uczących się.
Warto tym samym podkreślić, że nawet najlepiej opracowany system kształcenia na odległość nie będzie efektywny, jeśli nie spotka się on z aprobatą jego użytkowników.
Studenci kierunków medycznych są zwykle przychylni
korzystaniu ze wspomnianych metod, uznając je za przydatne i efektywne [40]. Ich zdaniem nie powinny one zastąpić całkowicie tradycyjnej formy nauczania, lecz zostać
włączone do procesu dydaktycznego na zasadzie metody
mieszanej, cieszącej się większym uznaniem, aniżeli tradycyjne metody [40, 41].
Niezwykle istotny wydaje się również fakt, że wdrożenie metod e-learningowych w ramach edukacji na poziomie
przeddyplomowym, może sprzyjać budowaniu korzystnych
postaw wśród studentów względem ich zaangażowania
w kształcenie ustawiczne, promując model aktywnej roli
odbiorców wiedzy w procesie nauczania [41].
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Polskie doświadczenia z wykorzystaniem
e-learningu
Wzrost popularności metod e-learningowych obserwowany jest również w Polsce [42, 43]. Upowszechnienie
narzędzi informatycznych, swoboda dostępu do Internetu
oraz świadomość korzyści wiążących się z wdrażaniem
opisanych rozwiązań sprawiają, że polskie uczelnie wyższe
coraz częściej wykorzystują je w przebiegu zajęć [44]. Prace autorstwa polskich badaczy są również źródłem danych
potwierdzających wyższą efektywność nauczania przy
użyciu metod e-learningowych w porównaniu z metodami
tradycyjnymi [43, 45]. Z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku [46, 47], podczas
których efektywność kształcenia mierzona była ocenami
uzyskanymi przez studentów na egzaminach końcowych
wynika, że na kierunkach medycznych nauczanie metodą
e-learningową przynosi porównywalne rezultaty co wykorzystanie metod tradycyjnych. Co więcej, zgromadzone
dane wskazują, iż studenci uczący się z wykorzystaniem
nowoczesnych metod osiągnęli lepsze średnie ocen, aczkolwiek różnica ta nie była istotna statystycznie.
Doświadczenie polskich studentów w zakresie korzystania z e-learningu jest jednak ograniczone. Z analiz przeprowadzonych przez Podwińską i wsp. wśród studentów
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu [44] wynika, że
tylko co czwarty badany student uczestniczył w kursach
lub szkoleniach prowadzonych z wykorzystaniem metod
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kształcenia na odległość. Warto jednak zaznaczyć, że choć
większość respondentów (51%) preferowała tradycyjny
model kształcenia, to kolejne 40% stanowią zwolennicy
wykorzystania metod hybrydowych [44]. Zainteresowanie
blended-learningiem widoczne jest również wśród polskich studentów reprezentujących inne obszary wiedzy
[48, 49].
Wydaje się, że również w realiach polskiego systemu szkolnictwa wyższego wprowadzenie metod e-learningowych do
nauczania na uczelniach medycznych nie tylko nie spowoduje obniżenia jakości osiąganych efektów kształcenia
i poziomu wiedzy studentów, ale pozwoli na uatrakcyjnienie i ułatwienie procesu zdobywania wiedzy przez studentów. Jednoznaczne potwierdzenie tej hipotezy wymaga
jednak dalszych badań.

Podsumowanie
E-learningowe wykłady stają się coraz popularniejszą formą przekazywania wiedzy. Jak wskazują Holmes i Gardner [50], ich najważniejszą zaletą jest skoncentrowanie
procesu nauczania-uczenia się na studentach i ich potrzebach edukacyjnych, przy jednoczesnym wzmocnieniu
doświadczeń wynikających z różnorodności kulturowej
i globalizacji. W czasach intensywnego rozwoju technologicznego, umożliwiającego przełamywanie licznych barier
można przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości staną
się one podstawową formą służącą wykształcaniu kwalifikacji studentów w obszarze wiedzy. Pomimo swoich
niedoskonałości e-learningowe metody nauczania mogą
znaleźć zastosowanie również w procesie kształcenia na
kierunkach medycznych. Badania dowodzą, że ich wykorzystanie pozwala osiągnąć co najmniej taką samą,
a nawet wyższą efektywność w porównaniu z nauczaniem tradycyjnym [11, 51].
O ile nowoczesne formy zajęć nie zastąpią tych odbywających się przy łóżku chorego, o tyle mogą pozwolić na
zoptymalizowanie wykorzystania potencjału kadrowego
uczelni, a przez to na zwiększenie liczby nauczycieli akademickich zaangażowanych w nauczanie umiejętności praktycznych. Ponadto zastosowanie metod e-learningowych
wydaje się być atrakcyjną i efektywną formą zdobywania
wiedzy niezbędnej do późniejszego udziału w zajęciach
praktycznych.
Pozostaje wierzyć, że postępująca informatyzacja oraz
przychylność polskich decydentów i studentów względem
metod kształcenia na odległość pozwoli w niedalekiej
przyszłości jeszcze pełniej wykorzystać szanse, jakie daje
e-edukacja.
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STRESZCZENIE
Problem niepłodności w Polsce dotyczy 20–30% par, stąd lekarze, położne i inni specjaliści ochrony zdrowia w trakcie swojej praktyki zawodowej coraz
częściej spotykają pacjentki borykające się z tym problemem. NaProTechnology (Natural Procreative Technology – Techniki Wspierające Naturalną Prokreację, NPT) to metoda diagnostyczno-lecznicza w zakresie zaburzeń zdrowia prokreacyjnego. Stanowi ona kompleksowy program terapii z wyłączeniem zabiegów wspomaganego rozrodu. Leczenie ogólnoustrojowe, hormonalne i chirurgiczne, oprócz pracowników ochrony zdrowia, wspierają również psychologowie czy osoby duchowne, bowiem skoordynowana współpraca specjalistów z różnych dziedzin zapewnia holistyczną opiekę nad pacjentką i jej rodziną. Wśród tych specjalistów, jako istotny członek zespołu terapeutycznego w opiece nad niepłodną parą, może znaleźć się położna. Jej wykształcenie daje
jej odpowiednie kompetencje do opieki nad kobietą i jej rodziną w obszarze fizjologii i promocji zdrowia prokreacyjnego.
Słowa kluczowe: niepłodność, NaProTechnology, holistyczna opieka, rola położnej.
ABSTRACT
Introduction. The problem of infertility covers to 20-30% of couples in Poland, so doctors, midwives and other health care professionals during her practice more and more often meet women and couples suffering from this problem now or in the past. Discussion: The NaProTECHNOLOGY (Natural Procreative Technology, NPT) is a diagnostic and therapeutic method in the reproductive health disorders. It is a comprehensive program of therapy with the exception of the assisted reproduction treatments. Systemic, hormonal and surgical treatment, in addition to health care professionals, support psychologists
and clergy, because the coordinated cooperation of specialists in various fields provides a holistic care of the patient and her family. Among these specialists, a midwife may be an important member of the therapeutic team in a taking care of infertile couples. Her education gives her the right competence
to take care of a woman and her family in the area of physiology and a promotion of procreative health.
Keywords: infertility, NaProTechnology, holistic care, the role of midwife.

Wprowadzenie
Niepłodność definiowana jest jako choroba układu rozrodczego, w której występuje niemożność zajścia w ciążę
przez okres dłuższy niż 12 miesięcy bez stosowania metod
antykoncepcyjnych i przy regularnym współżyciu płciowym (3–4 razy w tygodniu) [1, 2, 3]. Wśród przyczyn niepłodności wyróżnia się: późny wiek osób starających się
o dziecko, zaburzenia równowagi energetycznej organizmu, nieprawidłowy styl życia. Na niepłodność wpływają
również coraz większe skażenie środowiska, narażenie narządów rodnych na działanie promieniowania, przegrzewanie, wczesna inicjacja seksualna młodzieży, wczesne
i długotrwałe stosowanie antykoncepcji, częsta zmiana
partnerów seksualnych [2, 4, 5, 6, 7]. Nie bez znaczenia
są również przebyte jak i obecne choroby takie jak otyłość,
nadciśnienie, cukrzyca, nowotwory, choroby serca czy
choroby o podłożu genetycznym, immunologicznym oraz
przyjmowane leki. Niebagatelną rolę odgrywają również
czynniki psychologiczne [2, 8, 9].
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W Polsce problem niepłodności obejmuje prawie 1,5 mln
osób, tzn. 20–30% par ma trudności z zajściem w ciążę i jej donoszeniem, a to oznacza, że lekarze, położne
i inni specjaliści ochrony zdrowia w trakcie swojej praktyki
zawodowej coraz częściej spotykają się z tym problemem
[1, 2]. Klasycznym postępowaniem lekarskim jest objęcie
opieką osób dotkniętych niepłodnością i zaproponowanie
metody leczenia. Temat dotyczący metody leczenia jest
jednak ciągle dyskutowany i często towarzyszą mu różne
opinie specjalistów w zakresie leczenia niepłodności oraz
ich pacjentów. Dla dużej części polskiego społeczeństwa,
ze względów etycznych czy wyznaniowych, technologia
wspomaganego rozrodu (in vitro) jest metodą leczenia
trudną do zaakceptowania. Dlatego artykuł ten jest próbą przybliżenia tematu kompleksowej opieki w zakresie
leczenia niepłodności partnerskiej – NaProTechnology,
w której oprócz lekarza ginekologa-położnika również położna mogłaby odegrać znaczącą rolę.
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Metoda naturalnej prokreacji (NaProTechnology) jest metodą diagnostyczno-leczniczą, która obejmuje zaburzenia
zdrowia prokreacyjnego i polega na prowadzeniu dokładnych obserwacji kobiecego organizmu i tworzeniu na tej
podstawie indywidualnych wytycznych dla każdej pary.
Analiza fizjologicznych i biochemicznych procesów zachodzących w organizmie kobiety prowadzi do rozpoznania
problemu, a następnie do podjęcia decyzji o włączeniu
odpowiedniego leczenia. Przeciętna długość cyklu metody
NPT trwa 24 miesiące. Jednak wielu parom udaje się począć dziecko jeszcze przed upływem tego czasu [10, 11].
Twórcą programu NPT jest profesor ginekologii i położnictwa dr Thomas W. Hilgers z Creighton University
School of Medicine w Omaha w USA. Celem pracy zespołu prof. Hilgersa było opracowanie holistycznej opieki
w terapii niepłodności tak, aby uwzględnić moralno-etyczne poglądy niektórych kultur i religii oraz podejmować moralnie niekontrowersyjne działania na rzecz życia i zdrowia
pacjentów [12]. W wyniku wieloletnich prac opracowano
wystandaryzowany system obserwacji biomarkerów płodności i niepłodności CrMS (CREIGHTON MODEL FertilityCare™ System – Model płodności Creighton), a następnie
sposób postępowania z pacjentami z różnymi schorzeniami w zakresie zdrowia prokreacyjnego [10, 11].
W NPT lekarz ginekolog-położnik ma wspomagać
naturalną prokreację najnowszymi technologiami przy
minimalnej ingerencji w fizjologię. Celem tej metody jest
dążenie do uzyskania potomstwa poprzez wyleczenie
zaburzeń organizmu kobiety i stworzenie warunków do
naturalnego poczęcia i donoszenia ciąży. Podczas trwa-

nia terapii specjaliści starają się pomagać parom w dbaniu o ich wzajemne relacje, zachęcają do spontanicznego
współżycia. Zabiegają o wsparcie osób i instytucji, z którymi te osoby są związane. Natura ludzkiej seksualności
jest nie tylko fizyczna i intelektualna, ale także duchowa,
kreatywna i emocjonalna, dlatego program NPT zakłada
prowadzenie szczegółowej diagnostyki z poszanowaniem
godności małżeńskiej i integralności związku. Pacjenci objęci są opieką przez wyspecjalizowany zespół terapeutyczny (lekarz, instruktor cyklu miesiączkowego, pielęgniarka/
położna, specjaliści z innych dziedzin) i ściśle z nim współpracują. Pacjenci podczas spotkań z członkami zespołu terapeutycznego poznają metodę i następnie decydują, czy
chcą skorzystać z programu NPT. Sesja edukacyjna odbywa się w, grupie kilku par i jest bezpłatna [10, 11].
NPT jest więc zmianą sposobu myślenia, który opiera się
na trosce o płodność i zapewnieniu optymalnego zdrowia
pacjentów poprzez dokładną diagnostykę i leczenie [10].
Pierwszym etapem w procesie diagnostycznym jest
identyfikacja problemu. W ciągu 2–6 miesięcy monitorowany jest cykl miesiączkowy. Polega on na obserwacji
i zapisie biomarkerów płodności i niepłodności zgodnie
z modelem CrMS [10, 11, 13, 14]. CrMS opiera się przede
wszystkim na dobrze opisanej i wystandaryzowanej metodzie Billingsów obserwacji kobiecego śluzu. Ważnym elementem tej metody jest znajomość i akceptacja swojego
ciała oraz budowanie relacji partnerskiej dzięki wspólnej
odpowiedzialności za prowadzenie obserwacji [11, 13, 14].
Na rycinie 1 i 2 przedstawiony jest przykład karty obserwacji według CrMS a na rycinie 3 przykład wypełnionych
kart obserwacji z różnym rozpoznaniem lekarskim.

Karta obserwacji cyklu – 1 strona

Rycina 1. Pierwsza strona karty obserwacji cyklu CrMS na podstawie: The NaProTECHNOLOGY Revolution: unleashing the power in a woman’s
cycle. Beaufort Books New York 2010
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Rycina 2. Druga strona karty obserwacji cyklu CrMS na podstawie: Pope Paul VI Institute Press: CREIGHTON MODEL FertilityCare™ System.
Pope Paul VI Institute Press Omaha 2003

Przykład wypełnionych kart obserwacji cyklu za pomocą CrMS

Rycina 3. Przykład prowadzonych obserwacji według CrMS na podstawie: The NaProTECHNOLOGY Revolution: unleashing the power in a
woman’s cycle. Beaufort Books New York 2010
Rola położnej w terapii niepłodności metodą NaProTechnology
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Nauka obserwacji cyklu jest prowadzona podczas indywidualnych spotkań członka zespołu terapeutycznego
z parą, podczas których pacjenci mają czas na zadawanie
pytań, rozmowę i wyjaśnienie wątpliwości. Para ma również zapewniony stały kontakt z instruktorem pomiędzy
spotkaniami. Pacjenci sami decydują, czy już nauczyli się
obserwować płodność i mogą skorzystać z kolejnego etapu programu [11, 13, 14].
W tym samym czasie przeprowadza się szczegółowy
wywiad, identyczny dla każdej pary. W ginekologicznej historii choroby zawierać się będą dane metryczkowe, problemy ginekologiczne, takie jak mięśniaki, endometrioza,
nietrzymanie moczu, a także historie chorób ogólnoustrojowych, operacyjnych i rodzinnych, przebytych zakażeń
(rzeżączka, chlamydia, opryszczka), aktualnie stosowanego leczenia oraz styl życia (dieta, wysiłek fizyczny, używki). Konsultant medyczny (lekarz) dopytuje nawet o stan
włosów, paznokci, skóry, temperatury ciała i wody do
kąpieli. W dalszej kolejności odbywa się dokładna analiza
problemów związanych z prokreacją i fizjologią cyklu miesiączkowego. Dodatkowo pacjentkę pyta się o przeszłość
położniczą, stosowanie antykoncepcji, przebyte zabiegi,
w tym terapie in vitro. Dokładny wywiad rodzinny przeprowadza się również u mężczyzn, pyta się o stosowanie używek i ekspozycje na czynniki, które sprzyjają niepłodności.
Dodatkowo pyta się pacjenta o przebytą świnkę, problemy
neurologiczne, kardiologiczne, pulmonologiczne, mięśniowe, stan jamy brzusznej i problemy hormonalne. Istotna
jest też rozmowa z parą na temat ich odczuć i emocji [10].
Podstawą procesu diagnostycznego jest zanalizowanie
informacji (zbieranych przynajmniej przez dwa miesiące)
zawartych w karcie obserwacji cyklu. W pierwszym etapie
szczególną uwagę zwraca się na długość cykli miesiączkowych wraz z czasem trwania fazy przedowulacyjnej i poowulacyjnej. Istotne są także parametry zaobserwowanej
wydzieliny pochwowej, występowanie dnia pik (szczyt
płodności) oraz obecność pojawiającego się plamienia
i zmienność krwawienia miesiączkowego. Dokładna edukacja pary, co wpływa na zachowanie ich płodności, a co
ją zaburza i wprowadzanie zdobytej wiedzy i umiejętności przez pacjentów do codziennego trybu życia, niekiedy
prowadzi do poczęcia dziecka [10, 11, 13, 14, 15].
Kolejnym etapem procesu diagnostycznego są badania
fizykalne i kliniczne. U kobiet wykonuje się profil hormonalny, badanie cytologiczne i bakteriologiczne. Na podstawie notatek z cykli miesiączkowych identyfikuje się dzień
pik i u pacjentek z regularnymi cyklami codziennie wykonuje się profil stężenia 17B-Estradiolu (E2, najaktywniejszy
estrogen) od dnia pik minus sześć dni lub dnia pik minus
pięć dni, aż do dnia pik plus dwa dni. Przy długich i niePolski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (57) 2018

regularnych cyklach trudno jest wykonać przedowulacyjny
profil E2 i przebieg diagnostyki ustala się w sposób indywidualny. Oznaczenie poowulacyjnego poziomu stężenia
progesteronu i estrogenu dokonuje się trzeciego, piątego,
siódmego, dziewiątego i jedenastego dnia od dnia pik [10,
11, 13, 14].
W diagnostyce badania niepłodności stosuje się też
dostępne codzienny monitoring USG od momentu pojawienia się śluzu, co wskazuje na obecność lub brak prawidłowego rozwoju pęcherzyka, uwalniania komórki jajowej
i powstawania ciałka żółtego. W NPT korzysta się z laparoskopii bliskiego kontaktu, z obrazowania jamy macicy przy
wykorzystaniu histeroskopii, a także z selektywnej histerosalpingografii z użyciem manometru do zmierzenia ciśnienia wewnątrz jajowodów czy też z badaniem oddzielnie
każdego z jajowodów [10, 11, 13, 14, 16].
W diagnostyce niepłodności w NPT wykonuje się też
badania nasienia u mężczyzny. Próbkę nasienia uzyskuje
się w trakcie współżycia płciowego po trzech dniach abstynencji seksualnej z użyciem perforowanego pojemnika.
Próbkę z nasieniem należy dostarczyć do laboratorium
w ciągu jednej godziny. Analizę parametrów plemników
w ejakulacie powtarza się kilkukrotnie [10].
W programie NPT bardzo ważnym czynnikiem jest dieta pacjentów. Testy na nietolerancje pokarmowe pozwalają na indywidualne dobranie diety, która będzie sprzyjać
płodności pary. Zazwyczaj z diety eliminowane jest białko,
zboża i produkty bogate w gluten oraz cukier [10].

Przebieg leczenia w NPT
Leczenie ogólnoustrojowe, hormonalne oraz operacyjne
wykonuje się w dniach wybranych na podstawie obserwacji
zawartych w karcie cyklu CrMS. Podobnie jak w przypadku konwencjonalnej medycyny korzysta się ze stymulacji
jajeczkowania i podaży hormonów. Podczas stymulacji
owulacji kontroluje się fazę lutealną poprzez pomiary stężenia progesteronu i estrogenu w siódmym dniu od dnia pik.
Hormony podawane są w formie kapsułek doustnych lub
dopochwowych albo w domięśniowych zastrzykach czy
w postaci ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej jako substancji podobnej do luteiny (LH). Stosuje się również antybiotyki, leki i witaminy, które poprawiają jakość śluzu czy
nasienia. Zaleca się parom zdrowy styl życia [10, 11, 13, 14].
Leczenie operacyjne to najczęściej laparoskopia i/lub
histeroskopia. W NPT stosuje się laparoskopię bliskiego
kontaktu jako istotną technikę przeprowadzania laparoskopii diagnostycznej, gdzie laparoskop wprowadzany jest
blisko tkanek i można dokładnie obejrzeć zmiany, które
w mniejszym przybliżeniu pozostałyby niezauważone.
Przeprowadza się również rekonstrukcję macicy, jajowo-

dów i jajników, w sposób eliminujący zrosty, które zwykle występują po zabiegach w miednicy mniejszej. W NPT
po chirurgicznym usunięciu nawet najmniejszych ognisk
endometriozy czy klinowej resekcji jajników z zastosowaniem lasera z dwutlenkiem węgla (u pacjentek z zespołem
policystycznych jajników), krawędzie naciętej tkanki wywija się do środka i zeszywa przy użyciu niewchłanialnych,
mało reaktywnych szwów tak, aby po zakończeniu procedury otrzymać gładką powierzchnię. W procesie diagnostyczno-leczniczym NPT wykonuje się również selektywną
histerosalpingografię (SHSG) z mierzeniem ciśnienia wewnątrzjajowodowego i przezszyjkowym cewnikowaniem
jajowodów. Dodatkowo w chirurgii korzysta się z nowoczesnych materiałów, membran, które mają działać przeciwzrostowo, takich jak Gore-Tex® [16].
Skuteczność stosowania NPT w zależności od ośrodka różni się wynikami. Dr Hilgers w Instytucie Pawła VI
w USA w latach 1987-2009 wyszczególnia skuteczność NPT
w zależności od przyczyny niepłodności. Wskazuje na 44%
ciąż uzyskanych w pierwszym roku leczenia, 62% ciąż po
dwóch latach terapii i 71% poczęć dzieci po trzech latach
[10]. Dr Phil Boyle w swoich badaniach w klinice Galway
w Irlandii w grupie 1072 respondentów opisuje, iż wśród
par, które ukończyły dwuletni program leczenia NPT,
25,5% par doczekało się porodu żywego dziecka. Pary,
które uzyskały poczęcie dziecka podczas terapii NPT miały istotnie niższą średnią wieku, krótszy czas starania się
o dziecko, więcej poprzednich porodów i mniej nieudanych
prób zastosowania ART od par, u których program NPT nie
skutkował uzyskaniem ciąży i porodu. W grupie 350 par
(33% badanych par), u których leczenie in vitro było wcześniej nieskuteczne, 32,6% par uzyskało poczęcie dziecka
podczas leczenia metodą NPT i większość z nich donosiło
ciążę [17]. W ramach praktyki konsultanta NPT w Kanadzie
w latach 2000-2006 r. wśród 108 badanych par z rozpoznaną niepłodnością (92% badanych par) lub nawracającymi poronieniami (8% badanych par), 51 par uzyskało
poczęcie dziecka, a spośród nich 41 par doczekało się żywego urodzenia, z czego wszystkie porody były porodami
pojedynczymi, 54% z nich odbyło się w 37 tygodniu ciąży
lub powyżej i 78% urodzonych dzieci posiadało masę ciała
2500 g lub większą [18]. W NAPROMEDICA w Białymstoku w latach 2009-2010 wykazano, iż wśród 412 pacjentów
uzyskano 16,99% ciąż, z czego 64% par starało się o poczęcie dziecka od dwóch do pięciu lat, 24% par leczyło się
poniżej dwóch lat i 12% par powyżej sześciu lat. Średnia
wieku kobiet wynosiła 33,7 lat. Kryterium wykluczenia
z badania stanowiła azoospermia. Spośród badanych par
11,7% odbyło wcześniej nieskuteczne zapłodnienie metodą

in vitro a 29,4% par nieskuteczną inseminację domaciczną
[19]. W Polsce jest jednak niewiele Klinik Naprotechnology,
wiąże się to z ograniczonym dostępem pacjentów do tej
metody leczenia niepłodności.

Rola położnej w terapii metodą NPT
NPT nie zawsze jest alternatywą dla innych metod leczenia niepłodności, może jednak być metodą z wyboru na
przykład dla pacjentów, dla których metody in vitro są nie
do przyjęcia ze względów etycznych czy religijnych. Coraz
większa liczba niepłodnych par wymaga zintegrowanej
opieki medycznej, psychologicznej i emocjonalnej. Potrzebna jest więc większa liczba dobrze wykształconych
specjalistów. Cenną grupą, która może być zaangażowana we wstępną diagnostykę i leczenie niepłodności, są
położne. Położne mają bowiem kompetencje do prowadzenia edukacji w zakresie stylu życia i nauki obserwacji
cyklu miesiączkowego. Mogą również kierować pacjentki
na badania, kierować do specjalistów, wykonywać posiew
z pochwy, a po ukończeniu kursów doszkalających również cytologię czy badanie USG. Program studiów dla studentów kierunku Położnictwo zawiera również nauczanie
w zakresie ginekologii, profilaktyki chorób, opieki przedkoncepcyjnej, metod rozpoznawania płodności, diagnostyki i podejmowanych działań rehabilitacyjno-leczniczych
niepłodności. W zawód położnej wpisana jest także troska o płodność, zdrowie kobiety i jej rodziny, a także bliski kontakt z pacjentką oraz rozpoznawanie jej indywidualnych potrzeb oraz udzielanie wsparcia emocjonalnego
i psychicznego. Położna w toku kształcenia jest przygotowywana do rozmów terapeutycznych i udzielania wsparcia
w trudnych sytuacjach. Do takich należy problem niepłodności.

Wnioski
1.

2.

3.

Diagnostyka i leczenie niepłodności jest procesem
złożonym, w którym coraz częściej istotną rolą
odgrywa obok zdrowia fizycznego również zdrowie psychiczne, emocjonalne, bezpieczne warunki
zewnętrzne i holistyczna opieka nad kobietą i jej
partnerem.
NaProTechnology stanowi kompleksowy program opieki w procesie diagnostyczno-leczniczym
w niepłodności.
Położna z racji swoich kompetencji może być
członkiem zespołu terapeutycznego opiekującego się parami z rozpoznaną niepłodnością partnerską.
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REGULAMIN ZAMIESZCZANIA PRAC W „POLSKIM PRZEGLĄDZIE NAUK O ZDROWIU”
Redakcja „Polskiego Przeglądu Nauk o Zdrowiu” publikuje prace oryginalne, poglądowe, opracowania kazuistyczne, sprawozdania
z uczestnictwa w zjazdach krajowych oraz międzynarodowych z zakresu: medycyny, w tym fizjoterapii i rehabilitacji, zdrowia publicznego, promocji i profilaktyki zdrowia, problematyki zarządzania w ochronie zdrowia, kształcenia kadr w ochronie zdrowia.
Przygotowanie manuskryptu
1. Artykuł powinien być napisany w języku polskim lub angielskim i przesłany do redakcji w dwóch identycznych egzemplarzach
w wersji wydrukowanej oraz elektronicznej na nośniku CD/DVD lub przenośnej pamięci USB (pendrive).
2. Przyjmowane będą prace napisane w edytorze tekstu Microsoft Word.
Strona tytułowa manuskryptu
Strona tytułowa artykułu powinna mieć następujący układ:
1. Tytuł (w języku polskim i angielskim).
2. Imiona, nazwiska i tytuły naukowe autorów.
3. Nazwa jednostki, w której praca została wykonana, oraz imię, nazwisko, tytuł kierownika jednostki.
4. Pełny Adres do korespondencji
głównego autora pracy (wraz z numerem telefonu, faksu oraz adresem mailowym).
Streszczenia i słowa kluczowe
Do pracy powinno być dołączone streszczenie w języku polskim i angielskim zawierające nie więcej niż 250 słów oraz od trzech do
pięciu słów kluczowych również w języku polskim i angielskim.
W przypadku pracy oryginalnej streszczenie powinno posiadać układ strukturalny: Wstęp, Cel, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski
(Introduction, Aim, Material and methods, Results, Conclusions).
Układ pracy
1. Tekst prac oryginalnych powinien mieć budowę strukturalną i dzielić się na następujące rozdziały: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki,
Dyskusja, Wnioski, Piśmiennictwo.
2. Objętość prac oryginalnych i poglądowych nie powinna przekraczać 12 stron, kazuistycznych – 5 stron, innych – 2 strony.
3. Prace powinny być napisane na papierze w formacie A4, z zachowaniem 1,5 linii odstępu między wierszami, czcionką 12 punktów
(Times New Roman).
4. Materiał źródłowy przytaczany w tekście wg systemu Vancouver (wg kolejności cytowania, oznaczony w nawiasach kwadratowych). Spis piśmiennictwa należy umieścić po tekście pracy.
W przypadku czasopism obowiązuje układ: nazwisko autora/ów, inicjały imion, tytuł pracy, nazwa czasopisma, rok, zeszyt, tom,
numery pierwszej i ostatniej strony. W przypadku cytowania rozdziału z książki należy podać: nazwisko autora/ów, inicjały imion, tytuł
rozdziału, nazwiska redaktorów książki (jeśli występują), tytuł książki, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, numery pierwszej
i ostatniej strony rozdziału. Powołując się na fragmenty książek, należy uwzględnić: nazwisko autora/ów, inicjały imion, tytuł książki,
nazwiska redaktorów (jeśli występują), miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, numer strony.
W piśmiennictwie nie można zamieszczać prac niecytowanych w tekście pracy.
Ryciny i tabele
Ryciny i tabele należy wydrukować na oddzielnej stronie. Na odwrocie należy podać numer ryciny lub tabeli, nazwisko autora i tytuł
pracy. W tekście należy zaznaczyć miejsce na rycinę lub tabelę, podając jej numer i tytuł.
Wymagania i prawa wydawcy
1. Wraz z pracą należy przesłać oświadczenie wszystkich autorów, że manuskrypt nie był wcześniej publikowany, oraz że nie został
zgłoszony do publikacji w innym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym.
2. Praca przed przyjęciem do druku podlega recenzji przez dwóch wybranych specjalistów z danej dziedziny.
3. Redakcja może dokonywać zmian, bez uzgadniania z autorem, dotyczących stylistyki, usunięcia powtórzeń oraz przesunięć tabel
i rycin.
Adres redakcji:
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań
(Sekretariat Dyrektora)

