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Streszczenie
Wprowadzenie. Dojrzewanie układu nerwowego u dzieci następuje spontanicznie pod wpływem bodź-
ców docierających z otoczenia. Integracja odruchów prymitywnych jest wyznacznikiem dojrzałości neuro-
logicznej.

Cel pracy. Porównanie dojrzałości neurologicznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na 
podstawie stopnia integracji odruchów prymitywnych.

Materiał i metody. Badana grupa liczyła 135 dzieci (64 chłopców i 71 dziewczynek), wśród których prze-
prowadzono testy odruchów prymitywnych według Sally Goddard. Dzieci podzielono na 2 grupy ze wzglę-
du na wiek. Grupę przedszkolną stanowiły dzieci w wieku 4–6 lat, a grupę szkolną dzieci w wieku 7–9 lat.

Wyniki. Badania pokazały, że wraz z wiekiem następuje samoistna integracja odruchów, która jest pełniej-
sza u dzieci w wieku szkolnym niż w grupie dzieci w wieku przedszkolnym. Najsłabiej zintegrowanymi od-
ruchami wśród badanych dzieci są asymetryczny toniczny odruch szyjny (ATOS) oraz toniczny odruch błęd-
nikowy (TOB). Odruch TOB oraz symetryczny toniczny odruch szyjny (STOS) w postaciach zgięciowych są 
natomiast najlepiej zintegrowanymi odruchami u respondentów. Największa różnica między grupami wy-
stępuje w integracji TOB w postaci zgięciowej, której pełną postać osiągnęło 95% dzieci w wieku szkolnym 
i 65% dzieci w wieku przedszkolnym. Całkowity brak integracji odruchów ATOS lewostronnego i TOB wy-
prostnego zaobserwowano odpowiednio u 8% dzieci z grupy przedszkolnej i 3–4% dzieci z grupy szkolnej.

Wnioski. Wprowadzenie badań przesiewowych, a następnie terapii integracji odruchów na etapie edu-
kacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej może być elementem prewencji zaburzeń rozwojowych. Przeprowa-
dzenie szerszych badań populacyjnych, obrazujących obecność oraz wpływ przetrwałych odruchów pry-
mitywnych na różne sfery życia dzieci zdrowych, umożliwiłoby określenie norm wiekowych dla integracji 
odruchów.

Słowa kluczowe: dzieci, integracja, prymitywne odruchy, dojrzałość neurologiczna
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The degree of primitive reflexes integration  
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Wprowadzenie
Dojrzewanie układu nerwowego u  dzieci następuje 

spontanicznie pod wpływem bodźców docierających z oto
czenia. Miarą dojrzałości neurologicznej jest stopień in
tegracji odruchów prymitywnych, m.in.: asymetrycznego 
tonicznego odruchu szyjnego (ATOS), symetrycznego to
nicznego odruchu szyjnego (STOS) i tonicznego odruchu 
błędnikowego (TOB).1

Odruchy prymitywne rozwijają się już w  okresie pło
dowym, a w chwili przyjścia na świat zdrowego dziecka 
umożliwiają mu utrzymanie funkcji życiowych oraz jego 
dalszy rozwój.2

Motoryka odruchowa ma na celu przygotować dziecko 
do osiągania kolejnych etapów funkcjonalnych i pozwala 
na stopniowe uruchamianie dróg nerwowych. Odruchy, 
po tym jak osiągną pełną dojrzałość, integrują się z cen
tralnym układem nerwowym (CUN). Integracja odru
chów do CUN we właściwym czasie warunkuje prawi
dłowy rozwój, a  więc wykorzystanie pełnego potencjału 
rozwojowego dziecka.3

ATOS jest jednym z odruchów szyjnych integrowanych 
na poziomie pnia mózgu. Odruch ten występuje u  nie
mowląt do 6. miesiąca życia. Wywoływany jest przez ruch 
skrętny głowy w jedną stronę, co pociąga za sobą równo
czesny wyprost kończyny górnej i  dolnej strony twarzo
wej, ze zgięciem kończyn po stronie potylicznej. Rozwija 
koordynację ruchowowzrokową w  wieku niemowlęcym. 
Jeśli jednak asymetryczny toniczny odruch szyjny utrzyma 
się powyżej 6. miesiąca życia, wpływa w sposób niepożą
dany na ruchy kończyn lub wzmaga napięcie mięśniowe 
w kończynach przy każdym ruchu rotacyjnym głowy. Do 
objawów niezintegrowanego odruchu ATOS należą m.in. 
trudności z przekraczaniem linii środkowej ciała, trudności 

w czytaniu i podążaniu za tekstem. Mogą również wystąpić: 
słaba koordynacja oko–ręka oraz problemy w rozpoznawa
niu kierunku. Dzieci, u  których rozpoznano niezintegro
wany asymetryczny toniczny odruch szyjny mają trudności 
w łapaniu i rzucaniu piłki oraz słabą równowagę.4

STOS pojawia się około 4. miesiąca życia, a integruje się 
ok. 6.–12. miesiąca. Odruch ten podczas zginania głowy 
wyzwala zgięcie kończyn górnych z  równoczesnym wy
prostem w kończynach dolnych. Wyprost głowy powodu
je odwrotną reakcję napięciową, tzn. wyprost w kończy
nach górnych i zgięcie w dolnych. Symetryczny toniczny 
odruch szyjny stanowi „pomost” w rozwoju dziecka mię
dzy pozycją leżącą a pozycją czworaczą, przygotowującą 
dziecko do raczkowania. Jeżeli STOS nie zintegruje się, 
powoduje trudności w nauce szkolnej, słabe napięcie mię
śniowe, widoczne szczególnie w niedbałej pozycji siedzą
cej, oraz słabą koordynację oko–ręka.5

TOB jest odruchem związanym z układem przedsion
kowym. Wyróżnia się 2 postacie: TOB zgięciowy (ZG) 
i wyprostny (WYP). TOB ZG (przedni) pojawia się w ży
ciu płodowym, a  integruje się do CUN do 4. miesiąca 
życia. Wywoływany jest ruchem zgięciowym głowy, pod
czas którego noworodek przyjmuje pozycję zgięciową 
(płodową). TOB WYP (tylny) pojawia się przy porodzie, 
a  zintegrowany zostaje od 7. tygodnia życia nawet do 
ukończenia przez dziecko 3  lat. Funkcją tonicznego od
ruchu błędnikowego jest pierwotne przeciwdziałanie sile 
grawitacji.6 Umożliwia noworodkowi wyprostowanie się 
z pozycji embrionalnej. Wywołuje napięcie jednej grupy 
mięśniowej z  równoczesnym rozluźnieniem antagoni
stycznej. Dziecko ćwiczy równowagę, napięcie mięśniowe 
oraz czucie proprioceptywne.

Jeśli TOB nie zintegruje się do 6. miesiąca życia, zabu
rza rozwój kontroli głowy, uniemożliwia dziecku naukę 

Abstract
Background. Maturation of the nervous system in children occurs spontaneously due to the influence of the stimuli arriving from the environment. The integration 
of primitive reflexes is an indicator of neurological maturity.

Objectives. The aim of the study is to compare neurological maturity of preschool and early school age children based on the degree of primitive reflexes integration.

Material and methods. One hundred thirty-five children (64 boys and 71 girls) were involved in the study and their primitive reflexes were tested by S. Goddard’s 
tests. The children were divided into 2 groups according to age. Children aged 4–6 years were assigned to the preschool group and children aged 7–9 to the school 
age group.

Results. The study shows that spontaneous integration of reflexes occurs with age and is fuller in school age children than in preschool children. The least integrated 
reflexes among the surveyed children are asymmetric tonic neck reflex (ATNR) and tonic labyrinthine reflex (TLR). Reflex TLR and symmetric tonic neck reflex (STNR) 
in flexion forms are the best integrated reflexes in the study group. Between the 2 groups, the biggest difference exists in the integration of TLR FLX: The full integra-
tion was reached by 95% of children in the school age group and 65% of children in the preschool group. The total lack of integration of ATOS left hand and TOB 
erectile reflexes were observed in 8% of preschool children and 3–4% of school age children.

Conclusions. Introduction of screening tests and treatment of reflex integration at the stage of preschool and early childhood may be a part of the prevention of 
developmental disorders. Conducting wider populations studies showing the presence and impact of persistent primitive reflexes in various spheres of life of healthy 
children, would help to define age standards for the reflexes integration.

Key words: children, integration, primitive reflexes, neurological maturity
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pełzania i raczkowania. Powoduje zaburzenia równowagi 
statycznej oraz koordynacji ruchowej. Dziecko z przewa
gą TOB ZG może mieć nieprawidłową postawę, szybko 
męczyć się w  pozycji stojącej, niechętnie podejmować 
wysiłek fizyczny. Może mieć lęk wysokości spowodowany 
wrażeniem upadania, gdyż podczas ruchu zginania głowy 
samoistnie uginają się kolana. Kolejną trudnością z powo
du przetrwałego odruchu TOB może być nieprawidłowa 
ocena odległości, głębokości lub prędkości oraz problem 
z odróżnieniem stron (prawa–lewa, góra–dół, przód–tył). 
Dziecko może mieć chorobę lokomocyjną związaną z za
burzeniami układu przedsionkowego.7

Integrowanie się odruchów jest ważne z punktu widze
nia gotowości dziecka do podejmowania i rozwijania funk
cji motorycznych oraz możliwości szkolnych. Tylko dziec
ko w pełni zintegrowane może prawidłowo i bez zbędnego 
wysiłku realizować zadania odpowiednie dla wieku.

„Dojrzałość dziecka przychodzi z  wiekiem” –  prawda 
powszechnie uznawana jest odzwierciedlona w integracji 
odruchowej. Zaburzony proces integracji i wpływ ślado
wo przetrwałych odruchów na funkcjonowanie dziecka 
może być poważnym problemem w jego rozwoju. Wska
zane jest określenie stopnia integracji odruchów prymi
tywnych w  populacji dzieci zdrowych, aby mieć możli
wość odniesienia się do norm w przypadku konkretnego 
dziecka. Pierwsze objawy zaburzeń integracji rzadko są 
wychwytywane przez rodziców lub lekarzy dziecka, gdyż 
sprawia ono wrażenie być może „odrobinę zbyt żywe
go” lub „niecierpliwego”, ale właściwie mieszczącego się 
w  normie rozwojowej. W  takim przypadku rezygnacja 
ze wczesnej diagnostyki odruchów i zastosowania terapii 
prowadzi do rozwoju zaburzeń na tym podłożu. Analizo
wany problem trafnie wyjaśnia zdanie A.E Tansley (1967): 
„Tylko dlatego, że dziecko wygląda normalnie, nie zakła
dajmy, że jest gotowe do efektywnej nauki”.

Celem pracy było określenie różnicy w dojrzałości neu
rologicznej w grupie dzieci zdrowych w wieku przedszkol
nym i wczesnoszkolnym na podstawie stopnia integracji 
odruchów. Zbadano ponadto poziom występowania po
szczególnych odruchów prymitywnych i wskazano różni
ce w ich spontanicznej integracji.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono po uzyskaniu zgody Komisji 

Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 
Do badań były kwalifikowane dzieci, których rodzice wy
razili pisemną zgodę na badania. Rodzice i dzieci zostali 
poinformowani o  celu i  przebiegu badania. Warunkiem 
wyłączenia było orzeczenie o  specjalnych potrzebach 
edukacyjnych.

W badaniu wzięło udział 135 zdrowych dzieci (64 chłop
ców i 71 dziewczynek) uczęszczających do wrocławskich 
placówek oświatowych. Dzieci podzielono na 2  grupy 
ze względu na wiek. Grupę przedszkolną (P) stanowiło 

65 dzieci, a średnia ich wieku była równa 4,5  lat. Grupa 
szkolna (S) liczyła 70 dzieci, w której średnia wieku wy
nosiła 7,5 lat.

Do badań wykorzystano testy odruchów prymityw
nych wg S. Goddard, oceniające występowanie odruchów 
w  5stopniowej skali –  0–4, gdzie 4 oznacza brak inte
gracji odruchu, a 0 to ocena określająca pełną integrację 
odruchu.7,8 Aby określić poziom integracji odruchów, 
wyniki zsumowano i odniesiono do skali przedstawionej 
w tabeli 1. Im większa suma punktów, tym niższy poziom 
integracji odruchów.

ATOS badano w pozycji klęku podpartego, wykonując 
biernie ruch głowy dziecka w kierunku rotacji w prawo, 
a następnie (po uprzednim powrocie do pozycji wyjścio
wej) w lewo. Obserwowano występowanie ruchu zgięcia 
w kończynie górnej od strony potylicznej i ruch wyprostu 
w kończynie po stronie twarzowej. Badano 2 rodzaje asy
metrycznego odruchu szyjnego: prawostronny (P) i lewo
stronny (L). Przebieg badania przedstawiono za pomocą 
rycin 1 i 2.

STOS zgięciowy (ZG) i wyprostny (WYP) badano w po
zycji klęku podpartego, wykonując biernie ruch głowy 
dziecka w  kierunku zgięcia, a  następnie wyprostu. Ob
serwowano występowanie ruchu w kończynach i tułowiu. 
Przebieg badania pokazano na rycinach 3 i 4.

TOB zgięciowy (ZG) i wyprostny (WYP) badano u dziec
ka w pozycji stojącej ze złączonymi stopami. Polecono mu 
wykonanie skłonu głowy, podając komentarz: wykonaj 
ruch głową tak, jakbyś chciał popatrzeć na swoje stopy, 
a po chwili na sufit.

Ryc. 1. Pozycja wyjściowa do testu ATOS i STOS

Fig. 1. Initial position for the ATNR and STNR test

Tabela 1. Skala poziomu integracji odruchów prymitywnych

Table 1. The degree of primitive reflexes integration scale

Skala poziomu integracji odruchów

suma punktów poziom nazwa poziomu

20–24 4 brak integracji

15–19 3 niewielka integracja

8–14 2 średni poziom integracji

1–7 1 niepełna integracja

0 0 pełna integracja
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Badane dzieci podczas przeprowadzania testu miały za
mknięte oczy. Sposób badania przedstawiono za pomocą 
rycin 5–7.

Analizę statystyczną wykonano z użyciem pakietu STA
TISTICA 10. Obliczono średnie i odchylenie standardo
we. Zastosowano test U MannaWhitneya. Istotność ob
liczono na poziomie p ≤ 0,05.

Wyniki
Odruchami wykazującymi największy stopniem inte

gracji są TOB ZG oraz STOS ZG, które są zintegrowane 
odpowiednio u  95 i  81% dzieci w  wieku szkolnym oraz 

u  65 i  69% dzieci w  wieku przedszkolnym. Najmniej 
zintegrowane pozostają odruchy ATOS L  i  TOB WYP. 
Całkowity brak integracji tych odruchów obserwowano 
u 8% dzieci w wieku przedszkolnym i 3–4% dzieci w wie
ku szkolnym. Nie zaobserwowano maksymalnego stop
nia występowania odruchu STOS ZG u żadnego z dzieci 
w obydwu badanych grupach, a także STOS WYP u dzie
ci w wieku szkolnym. Procentowe wyniki integracji po
szczególnych odruchów z podziałem na grupy przedsta
wia tabela 2.

Ryc. 4. Test dodatni STOS ZG

Fig. 4. Positive STNR FLX test

Ryc. 5. Pozycja wyjściowa 
do testu TOB

Fig. 5. Initial position for 
the TNR test

Ryc. 6. Dodatni test TOB 
WYP

Fig. 6. Positive TLR EXT 
test

Ryc. 2. Test dodatni ATOS L

Fig. 2. Positive test ATNR L

Ryc. 3. Test dodatni STOS WYP

Fig. 3. Positive STNR EXT test
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Zaobserwowano różny stopień nasilenia występujących 
odruchów przetrwałych. Asymetryczny toniczny od
ruch szyjny lewostronny występuje u 78% dzieci w wieku 
przedszkolnym i 66% dzieci starszych. ATOS P występuje 
rzadziej, tzn. u 62% dzieci w wieku przedszkolnym i 60% 
dzieci w  wieku szkolnym. STOS ZG zaobserwowano 
u 31% dzieci w wieku przedszkolnym i 18% dzieci w wie
ku szkolnym. STOS WYP występuje u 62% dzieci w wieku 
przedszkolnym i 53% dzieci w wieku szkolnym. Odruch 
toniczny błędnikowy TOB ZG zaobserwowano u  35% 
dzieci w wieku 4–6 lat i u 6% dzieci w wieku 7–9 lat. Wy
prostna postać TOBu występuje u 55% dzieci w grupie 
P i 34% dzieci w grupie S. Graficzne zestawienie występo
wania odruchów w poszczególnych grupach z podziałem 
na stopnie integracji przedstawiają ryciny 8 i 9.

Dzieci w  wieku wczesnoszkolnym uzyskują istotnie 
lepsze wyniki stopnia integracji odruchów w porównaniu 
z dziećmi w wieku przedszkolnym (p < 0,05). Największą 
różnicę zaobserwowano w poziomie integracji TOB oraz 
ATOS. Pełną integrację TOB ZG osiągnęło 65% dzieci 

z  grupy przedszkolnej przy pełnej integracji tego odru
chu u 95% dzieci z grupy szkolnej. W przypadku ATOS, 
mimo że okazał się odruchem najsłabiej zintegrowanym 
spośród pozostałych odruchów, różnica między grupami 
jest istotna statystycznie (p < 0,05). Odruch ten jest w peł
ni zintegrowany u 22% dzieci z grupy przedszkolnej i 34% 
z grupy szkolnej, co obrazuje rycina 10.

U żadnego z badanych dzieci w grupie szkolnej nie wy
stępuje STOS zgięciowy i wyprostny w najwyższym stop
niu nasilenia. W  grupie przedszkolnej natomiast STOS 
WYP z maksymalnym nasileniem występuje u 5% bada
nych. Poziom 0 i 1 świadczący o pełnej integracji badanych 
odruchów lub występujących w śladowej postaci wykaza
no u większości dzieci z grupy szkolnej (84%). Różnice są 
istotne statystycznie na poziomie p = 0,03 (ryc. 11).

Ryc. 7. Dodatni test TOB 
ZG

Fig. 7. Positive TLR FLX 
test

Ryc. 8. Zestawienie występowania odruchów w grupie przedszkolnej 
z podziałem na stopień integracji

Fig. 8. Overview of occurrence of reflexes in the preschool group with 
regard to the degree of integration

Tabela 2. Procentowe występowanie poszczególnych odruchów w zależności od nasilenia z podziałem na wiek dzieci

Table 2. Percentage occurrence of particular reflexes depending on the severity by children age

Skala
ATOS L (%) ATOS P (%) STOS ZG (%) STOS WYP (%) TOB ZG (%) TOB WYP (%)

przed- 
szkolne szkolne przed- 

szkolne szkolne przed- 
szkolne szkolne przed- 

szkolne szkolne przed- 
szkolne szkolne przed- 

szkolne szkolne

0 22 34 38 40 69 81 38 47 65 94 45 66

1 43 36 32 36 22 10 34 31 26  1 28 29

2 15 16 12 14  6  4 17 16 3  3 14  3

3 12 10 11  7  3  4  3  4 3  0  6  0

4  8  4  5  3  0  0  5  0 3  1  8  3
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Ryc. 9. Zestawienie występowania odruchów w grupie szkolnej 
z podziałem na stopień integracji

Fig. 9. Overview of the occurrence of reflexes in the school age group with 
regard to the degree of integration
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Omówienie
Przeprowadzone badania wskazują na istotną różnicę 

w  dojrzałości neurologicznej dzieci z  grupy przedszkolnej 
w porównaniu z dziećmi z grupy wczesnoszkolnej, na ko
rzyść dzieci starszych. Badanie tej różnicy na poziomie in
tegracji odruchów jest nowym elementem diagnostycznym 
u dzieci w wieku przedszkolnym i starszych. Zagadnienie to 
wydaje się poszerzać ocenę gotowości rozwojowej dziecka 
do podejmowania funkcji na poziomie wynikającym z wieku 
dziecka i umożliwia wyjaśnienie przyczyn pewnych zaburzeń 
rozwojowych u dzieci. Badania odruchów u dzieci w wieku 
powyżej niemowlęcego podejmowano głównie w przypadku 
występowania uszkodzenia centralnego układu nerwowego, 
zarówno w  przypadku mózgowego porażenia dziecięcego, 
jak i  nieprawidłowości w  procesie przetwarzania słucho
wego.9,10 Dotychczas sporadycznie wykonywano badania 
występowania odruchów przetrwałych u  dzieci zdrowych. 
Jedynie u noworodków i niemowląt badanie odruchów pry
mitywnych jest stosowane jako jeden z czynników, na pod
stawie którego można obrazować dojrzałość neurologiczną 
dzieci.11 Goddard zwróciła uwagę na wpływ przetrwałych 
odruchów noworodkowych na trudności szkolne wśród 
dzieci i zaproponowała sposób opisu integracji tych odru
chów.7 Jej tropem poszli Kędziora et al., którzy ocenili wy
stępowanie odruchów prymitywnych w grupie dzieci zdro
wych w wieku 4–8 lat. Stwierdzili obecność prymitywnych 

odruchów u 36% badanych dzieci.12 Grzywniak prowadziła 
badania, porównując 2 grupy dzieci – jedną stanowiły dzieci 
z domu dziecka, a drugą dzieci poddane terapii z powodu 
wykazywania trudności w  uczeniu się. Zaobserwowała, że 
55% dzieci ma przetrwałe odruchy prymitywne na poziomie 
1 lub 2. Żadne z badanych dzieci nie otrzymało punktacji na 
poziomie 3 lub 4. Wyniki te różnią się wartościami poziomu 
nasilenia odruchów od wyników badań własnych. Może to 
być spowodowane różnicą wieku badanych dzieci.13

Wpływ śladowo przetrwałych odruchów prymitywnych 
u  dzieci w  wieku przedszkolnym na ich rozwój psycho
motoryczny badała Gieysztor et al.14 Obniżona sprawność 
psychomotoryczna dzieci w wieku 4–6 lat w sytuacji wy
stępowania odruchów prymitywnych była wyraźna. Im 
większy był poziom występowania odruchów, tym mniej
szą sprawnością wykazywało się dziecko w  sferze psy
chomotoryki. Obserwując w  niniejszym badaniu zwięk
szenie poziomu integracji odruchów u  dzieci w  wieku 
wczesnoszkolnym w  porównaniu z  grupą przedszkolną, 
należałoby spodziewać się poprawy stopnia sprawności 
motorycznej dzieci w wieku szkolnym wyrażonej testami. 
Rozwój neurologiczny i poziom sprawności motorycznej 
dzieci w  wieku szkolnym powinny stanowić kolejne za
gadnienie badawcze.

Badanie dzieci pod kątem ich dojrzałości neurologicznej, 
wykraczające poza granicę wieku niemowlęcego i wczes
nodziecięcego, ma uzasadnienie także w  profilaktyce za
burzeń rozwoju umiejętności szkolnych, m.in. dysleksji, 
której występowanie w  przypadku braku integracji odru
chów jest wnikliwie badane15,16,20, ale również braku uwa
gi lub nadpobudliwości psychoruchowej.17–19,21–23 Ustale
nie jakościowej i  ilościowej integracji odruchów u  dzieci 
i wczesne wdrożenie terapii ma zatem ogromne znaczenie 
w ich dalszym rozwoju. Stwierdzenie u dzieci ryzyka zabu
rzeń umożliwi niedopuszczenie do ich rozwinięcia się. Ma 
to ogromne znaczenie nie tylko z punktu widzenia samego 
dziecka, ale również nauczycieli i rodziców, którzy często 
nie znając podłoża problemów dziecka, po omacku lub nie
skutecznymi metodami próbują wspomagać jego rozwój.

Interesującym zjawiskiem jest to, że u zdrowych dzieci 
w ogóle występują odruchy przetrwałe, w różnym stopniu 
nasilenia. Nasuwa się pytanie, czy pierwszy stopień inte
gracji odruchów można uznać jeszcze za normę rozwo
jową, a dopiero od drugiego stopnia należy wprowadzić 
działania terapeutyczne. Być może w czasach ograniczo
nej aktywności ruchowej dzieci od wczesnych etapów ży
cia normą rozwojową jest inny stopień integracji ślado
wo przetrwałych odruchów prymitywnych. Wątpliwości 
może rozwiać prowadzenie dalszych badań.

Wnioski
Wyniki przedstawione w  niniejszej pracy pozwalają na 

sformułowanie wniosku, że ocena odruchów powinna być 
jednym z elementów badania pediatrycznego w celu okreś

Ryc. 10. Procentowy rozkład pełnej integracji dla poszczególnych 
odruchów w grupie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Fig. 10. Percentage distribution of full integration of particular reflexes in 
preschool and early school age children

Ryc. 11. Poziom integracji odruchów w dwóch badanych grupach

Fig. 11. Degree of reflexes integration in two studied groups
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lenia stopnia dojrzałości neurologicznej dzieci. Badanie 
takie mógłby przeprowadzać wykwalifikowany fizjotera
peuta we współpracy z lekarzem prowadzącym.

Większa dojrzałość neurologiczna dzieci w wieku szkol
nym jest widoczna w  stopniu nasilenia poszczególnych 
odruchów prymitywnych oraz w poziomie ich integracji.

Samoistna stopniowa integracja odruchów następuje 
wraz z wiekiem dzieci. W grupie dzieci w wieku szkolnym 
część odruchów przetrwałych nadal występuje na znacz
nym poziomie.

Wprowadzenie badań przesiewowych, a następnie tera
pii integracji odruchów na etapie edukacji przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej może stanowić element prewencji za
burzeń rozwojowych.

Przeprowadzenie szerszych badań populacyjnych, ob
razujących obecność oraz wpływ przetrwałych odruchów 
prymitywnych na różne sfery życia dzieci zdrowych, 
umożliwiłoby określenie norm wiekowych dla integracji 
odruchów.
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Streszczenie
Wprowadzenie. Aktywność fizyczna i zdrowe żywienie to podstawa prawidłowego rozwoju i dobrego 
stanu zdrowia. Szczególnie ważne są w okresie dojrzewania, ponieważ zdrowy styl życia dzieci i młodzieży 
wpływa stymulująco na ich rozwój fizyczny i umysłowy, a także na dobre samopoczucie i sprawność w póź-
niejszym wieku. Nieprawidłowości w sposobie odżywiania się i aktywności fizycznej przyczyniają się do po-
wstania chorób: układu sercowo-naczyniowego, otyłości, cukrzycy i osteoporozy. W ostatnich latach zwięk-
szyła się ich liczba u dzieci i młodzieży. Wskazuje to na potrzebę wielokierunkowych działań zmierzających 
do promocji zdrowia i edukacji na temat prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej.

Cel pracy. Poznanie zachowań zdrowotnych z zakresu sposobu żywienia i aktywności fizycznej wśród osób 
poniżej 18. r.ż.

Materiał i metody. Na podstawie ankiety przeanalizowano sposób żywienia i aktywność fizyczną 
114 uczniów w wieku do 18 lat. Udział w badaniu był dobrowolny i anonimowy.

Wyniki. Wśród ankietowanych 42% wykonywało ćwiczenia fizycznie tylko 1–2 razy w tygodniu bądź 
wcale, a 28% przeznaczało jednorazowo na sport mniej niż 30 min. Prawie połowa dzieci (49%) jadła sło-
dycze przynajmniej 5 razy w tygodniu, a 30% z nich codziennie. Trzydzieści osiem procent respondentów 
spożywało słone przekąski co najmniej 4 razy w tygodniu, 34% jadło żywność typu fast food co najmniej 
raz w tygodniu, 30% piło napoje wysokosłodzone minimum 5 razy w tygodniu. Aż 38% uczniów przyzna-
ło, że piło co najmniej jedną filiżankę kawy dziennie, 10% – napoje energetyczne, a 8% paliło papierosy. 
Jednocześnie 32% dzieci jadło mniej niż 2 porcje warzyw i owoców dziennie, 82% piło mniej niż 5 szkla-
nek wody dziennie, a 47% dzieci nie piło mleka.

Wnioski. Respondenci do 18. r.ż. wykazują niedostateczną aktywność fizyczną oraz nieprawidłowości 
w sposobie odżywiania się. Dotyczy to głównie zbyt małej ilości spożywanych warzyw i owoców oraz nad-
miernego spożycia żywności typu fast food, słodyczy, słonych przekąsek oraz zastępowania wody i mleka 
napojami wysokosłodzonymi.

Słowa kluczowe: dzieci, aktywność fizyczna, odżywianie, promowanie zdrowia
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Wprowadzenie
Aktywność fizyczna i zdrowe żywienie stanowią główny 

element prawidłowego rozwoju i dobrego stanu zdrowia. 
Jest to szczególnie ważne dla dzieci i młodzieży w okresie 
dojrzewania, ponieważ zdrowy styl życia wpływa stymu
lująco na rozwój fizyczny i  umysłowy, a  także na dobre 
samopoczucie i sprawność w późniejszym wieku.1–4

Racjonalne żywienie to spożywanie pokarmów dostar
czających odpowiedniej ilości energii dla wieku, płci oraz 
stylu życia. Musi uwzględniać właściwe rozłożenie posił
ków w ciągu dnia, a w każdym posiłku powinny znaleźć się 
wszystkie niezbędne składniki odżywcze: białka, węglo
wodany, tłuszcze, witaminy i minerały.5

Aktywność ruchowa i zdrowe żywienie zwiększają wy
dolność organizmu, poprawiają wytrzymałość na stres, 
wspomagają funkcjonowanie układu odpornościowego. 
Inne korzyści to m.in.: utrzymanie odpowiednich warto
ści cholesterolu całkowitego i trójglicerydów w surowicy 
krwi, prawidłowa przemiana węglowodanowa, utrzyma
nie właściwej masy ciała.2,6

Nieprawidłowości w  sposobie odżywiania i  mała ak
tywność fizyczna mają udział w patomechanizmie wielu 
jednostek chorobowych, takich jak: otyłość, cukrzyca, 
choroby układu sercowonaczyniowego, wady postawy, 
osteoporoza.1,2,7 W ostatnich latach obserwuje się zwięk
szenie liczby dzieci i  młodzieży z  nadwagą i  otyłością. 
Problem ten dotyczy nie tylko krajów rozwiniętych, ale 
również rozwijających się pod względem gospodarczym 
i ekonomicznym.1,7,11 Szacunki The International Obesity 
Task Force (IOTF) dla WHO pokazują, że 1 na 5 dzieci 
w Europie ma nadwagę, a zjawisko to ma tendencję wzro
stową – co roku grupa osób poniżej 18.  roku życia ma
jąca nadwagę powiększa się o dodatkowe 400 000 osób. 

 Roczny przyrost liczby dzieci z nadwagą w 1970 r. kształ
tował się na poziomie około 0,2%, a przed 2000 r. w nie
których krajach osiągnął 2%. Oszacowano, że w 7 krajach 
w Europie poziom nadwagi i otyłości wśród dzieci i mło
dzieży w wieku 13–17 lat wynosi powyżej 20%.8

Duży wpływ na rozwój nadwagi i otyłości wśród dzieci 
i  młodzieży ma postęp cywilizacyjny oraz poprawa wa
runków ekonomicznych. Coraz więcej młodych osób 
prowadzi siedzący tryb życia i wypoczywa w sposób bierny 
przed ekranem komputera lub telewizora, co przyczynia 
się do mniejszej aktywności fizycznej. Wysokoenergety
czna dieta, nadmierne spożywanie produktów typu fast 
food, słodyczy i napojów wysokosłodzonych prowadzą do 
dodatniego bilansu energetycznego i  zwiększenia masy 
ciała.1,2,4,9–11 Sytuacja ta jest coraz bardziej niepokojąca, 
dlatego ważne jest podjęcie działań zmierzających do pro
mocji zdrowego stylu życia i edukacji dzieci i młodzieży 
z  zakresu zasad prawidłowego odżywiania i  aktywności 
ruchowej.

Celem pracy było poznanie zachowań zdrowotnych 
z zakresu sposobu żywienia i aktywności fizycznej wśród 
osób poniżej 18. r.ż., a  także zależności między stylem 
życia a wskaźnikami demograficznymi (płeć, miejsce za
mieszkania).

Materiał i metody
Badaniami ankietowymi objęto 114  osób w  wieku 

13–18  lat: 78  dziewcząt (68,4%) i  36  chłopców (31,6%). 
Wśród badanych było 50 mieszkańców wsi (43,9%) oraz 
64  mieszkańców miast (56,1%). Wszyscy byli uczniami 
gimnazjów i szkół średnich. Badania ankietowe przepro
wadzono w latach 2015/2016 z użyciem autorskiego kwe

Abstract
Background. Physical activity and healthy eating are key elements of proper development and good health. They are particularly important during puberty 
because healthy lifestyle stimulates physical and mental development, well-being and fitness later in life. Poor nourishment and low physical activity contribute to 
the development of cardiovascular diseases, obesity, diabetes and osteoporosis. In recent years, the number of said diseases in children and adolescents has risen. 
That indicates the need for multidirectional activities promoting healthy lifestyle and education on the topic of proper nutrition and physical activity.

Objectives. The aim of this study was to observe health-related behavior of adolescents in regard to nourishment and physical activity.

Material and methods. Nourishment and physical activity of 114 students under the age of 18 years has been analysed using a questionnaire. Participation was 
anonymous and voluntary.

Results. Among the respondents, 42% take part in a physical activity only 1–2 a week or never and 28% devote less than 30 min to sport. Nearly half (49%) of 
children eat sweets at least 5 times a week and 30% eat them every day. 38% of children consume salty snacks at least 4 times a week, 34% eat junk food at least 
once a week, 30% drink beverages with high sugar content (soda, fruit juice) at least 5 times a week. As many as 38% of students admit to drinking at least one 
coffee a day, 10% consume energy drinks, and 8% smoke cigarettes. At the same time, 32% of respondents ate less than 2 portions of fruit and vegetables a day, 
82% drank less than 5 glasses of water a day and 47% didn’t drink milk.

Conclusions. Respondents under the age of 18 years display low physical activity and inadequate diet. Insufficient amount of vegetables and fruit, excessive 
consumption of junk food, sweets, salty snacks, substituting milk and water with sugary beverages are widespread.

Key words: children, physical activity, nutrition, health promotion
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stionariusza ankiety. Pytania zawarte w kwestionariuszu 
miały charakter zamknięty i dotyczyły m.in.: charaktery
styki społecznodemograficznej, zachowań zdrowotnych 
z  zakresu aktywności fizycznej oraz sposobu żywienia. 
Udział w badaniu był dobrowolny i anonimowy. Informa
cje zawarte w ankietach opracowano statystycznie z wy
korzystaniem programu komputerowego STATISTICA 
v. 12 (StatSoft, Inc.). Charakterystykę ankietowanych we
dług płci i miejsca zamieszkania przedstawiono na ryc. 1.

Wyniki
Wśród badanych uczniów aż 41,6% wykonywało ćwi

czenia fizycznie tylko 1–2  razy w  tygodniu bądź wca
le, 44,2% osób ćwiczyło 3–4  razy w  tygodniu, a  14,2% 
– 5 razy w tygodniu i więcej (ryc. 2).

Jednorazowo na ćwiczenia fizyczne aż 27,7% uczniów 
przeznaczało zaledwie do 30  min, 47,3% –  0,5–1  godz., 
24,1% – 1–2 godz., a 0,9% – powyżej 2 godz. (ryc. 3).

Świeżych warzyw i owoców nie jadło wcale lub spoży
wało tylko 1 porcję dziennie aż 32,5% osób, a 2–5 porcji 
warzyw i owoców dziennie jadło 47,2% uczniów.

Mleka nie spożywało wcale aż 47,4% badanych, a  co
dziennie mleko piło 52,6% osób.

Mniej niż 5 szklanek wody dziennie piło 82,5% dzieci 
i  młodzieży, a  6–8 szklanek wody dziennie tylko 15,8% 
uczniów.

Żywność typu fast food raz w  tygodniu lub częściej 
spożywało aż 33,6% respondentów, kilka razy w miesiącu 

– 61,1%, a  tylko 5,3% uczniów nie sięgało po ten rodzaj 
żywności (ryc. 4).

Słodycze 5 razy w tygodniu spożywało 49,1% ankietowa
nych, a codziennie – 29,8%. Słone przekąski co najmniej 
4  razy w  tygodniu lub częściej jadło aż 38% badanych. 
Słodkie napoje gazowane 5  razy w  tygodniu piło 29,8% 
dzieci i młodzieży. Przynajmniej 1 filiżankę kawy dziennie 
piło aż 37,7% osób, a napoje energetyczne – 9,6%. Papie
rosy paliło 8% respondentów.

Płeć uczniów nie wpływała na ich aktywność fizyczną 
ani na spożywanie słodkich napojów i słodyczy. Intensyw
ne ćwiczenia fizyczne co najmniej 3–4  razy w  tygodniu 
bądź częściej wykonywało 58,4% dziewcząt i 58,3% chłop
ców. Słodkie napoje gazowane co najmniej 5 razy w tygo
dniu piło 21,8% kobiet i 33,3% mężczyzn. Podobna liczba 
dziewcząt i  chłopców spożywała słodycze co najmniej 
5 razy w tygodniu (odpowiednio 50 i 47,2%). Różnice nie 
były istotne statystycznie (p ≥ 0,05).

Miejsce zamieszkania uczniów znacząco wpływało na 
zachowania związane z aktywnością fizyczną (ryc. 5). In
tensywne ćwiczenia fizyczne 3–4  razy w  tygodniu bądź 
częściej wykonywało aż 67,2% osób mieszkających w mia
stach i 46,9% mieszkańców wsi, różnice były istotne staty
stycznie (p < 0,05).

Miejsce zamieszkania nie wpływało na częstsze spoży
wanie żywności typu fast food – raz w tygodniu lub czę
ściej ten rodzaj żywności jadło 30,5% mieszkańców miast 
i  37,5% mieszkańców wsi. Słodycze co najmniej 5  razy 
w tygodniu konsumowało 71,9% mieszkańców miast oraz 
77,6% mieszkańców wsi. Miejsce zamieszkania nie miało 
również wpływu na częstość stosowania używek – papie

Ryc. 1. Charakterystyka ankietowanych według płci i miejsca zamieszkania

Fig. 1. Characteristics of respondents by sex and place of residence

Ryc. 2. Aktywność fizyczna respondentów

Fig. 2. Physical activity of respondents

Ryc. 3. Czas przeznaczany jednorazowo na aktywność fizyczną przez 
ankietowanych

Fig. 3. Time spent by the respondents on a single physical activity session

Ryc. 4. Częstość spożywania żywności typu fast food

Fig. 4. Frequency of junk food consumption
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rosy paliło 6,25% mieszkańców miast i 10,2% mieszkańców 
wsi, różnice nie były istotne statystycznie (p ≥ 0,05; ryc. 6).

Omówienie
Coraz częściej są obserwowane liczne nieprawidłowo

ści zarówno w sposobie żywienia, jak i aktywności rucho
wej u  dzieci i  młodzieży.1,7,11 Problem ten jest szczegól
nym zagrożeniem, ponieważ niezdrowy styl życia wpływa 
negatywnie na rozwój fizyczny, umysłowy, emocjonalny, 
a także prowadzi do zwiększonej zapadalności na choroby 
w późniejszym wieku.1–4 Długotrwałe, nieprawidłowe ży
wienie i mała aktywność fizyczna mogą doprowadzić do 
zaburzeń rozwoju młodych osób w  wieku dojrzewania, 
obniżenia koncentracji i uwagi, spadku sprawności w na
uce, a przez to gorszych wyników w szkole.1 Inne skutki 
niewłaściwego stylu życia w wieku szkolnym to niedobory 
żywieniowe (hipo i awitaminozy), problemy z utrzyma
niem prawidłowych wartości cholesterolu i  trójglicery
dów we krwi, zaburzenie metabolizmu węglowodanów 
i nadmierne zwiększenie masy ciała. 1,2,6,7

Coraz większym problemem zdrowotnym w Polsce i na 
świecie jest nadwaga i otyłość, które pojawiają się u co

raz młodszych osób. W krajach Unii Europejskiej aż 25% 
dzieci ma nadmierną masę ciała. W Polsce jest to mniej
sza liczba –  16% dzieci w  wieku szkolnym ma nadwagę 
lub otyłość.7 Duży wpływ na tę pogarszającą się sytuację 
mają złe nawyki żywieniowe i niedostateczna aktywność 
fizyczna. Młode osoby poniżej 18. roku życia spożywają 
„szybką żywność”, tzn. produkty w bardzo dużym stopniu 
przetworzone, gotowe do spożycia, które obfitują często 
w  cukry proste i  tłuszcze, mają mało wartości odżyw
czych i są wysokokaloryczne. Coraz większa liczba dzieci 
woli wypoczywać biernie przed telewizorem lub kompu
terem.2,5,10,13 Najczęstsze nieprawidłowości żywieniowe 
dotyczą zbyt małej ilości spożywanych warzyw i owoców 
oraz ciemnego pieczywa przy nadmiernej konsumpcji 
żywności typu fast food oraz słodyczy i  przekąsek. Po
wszechne jest również zastępowanie wody i mleka napo
jami wysokosłodzonymi.9,10,12,14

Uzyskane wyniki badań ankietowych odzwierciedlają 
powyższe obserwacje. Badania te wskazują również, że 
dzieci i  młodzież mieszkająca w  miastach wykazuje się 
większą aktywnością fizyczną niż osoby mieszkające na 
wsi, a chłopcy częściej niż dziewczęta spożywają fast fo
ody oraz stosują używki, takie jak kawa czy papierosy. Płeć 
uczniów nie wpływała znacząco na aktywność fizyczną, 
jedzenie słodyczy lub picie napojów wysokosłodzonych. 
Zarówno chłopcy, jak i  dziewczęta z  podobną częstotli
wością charakteryzowali się nieprawidłowymi nawykami 
żywieniowymi.

Coraz powszechniej występujące wśród dzieci i  mło
dzieży złe nawyki żywieniowe, mała aktywność fizyczna 
i  stosowanie używek wskazują na potrzebę wdrożenia 
wielokierunkowych działań edukacyjnych i promujących 
zdrowie.

Wnioski
Dziewczęta i chłopcy do 18. r.ż. wykazują się niedosta

teczną aktywnością fizyczną oraz wieloma nieprawidło
wościami w sposobie odżywiania się. Dotyczy to głównie 
zbyt małej ilości spożywanych warzyw i  owoców oraz 
nadmiernej konsumpcji żywności typu fast food, słodyczy 
i słonych przekąsek, a także zastępowania wody i mleka 
napojami wysokosłodzonymi. Bardzo ważne i  niepoko
jące jest również to, że dzieci i młodzież do 18. r.ż. sto
suje używki, takie jak kawa, napoje energetyczne i papie
rosy. Niewłaściwy sposób odżywiania dotyczy zarówno 
dziewcząt, jak i  chłopców, a  wybrane nieprawidłowości 
są zależne od płci i  miejsca zamieszkania. Wskazuje to 
na potrzebę podjęcia wielokierunkowych działań zmie
rzających do promocji zdrowia i edukacji dzieci na temat 
zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej oraz 
stosowania używek takich jak kawa, napoje energetyczne 
i papierosy.

Ryc. 5. Aktywność fizyczna badanych uwzględniająca miejsce zamieszkania

Fig. 5. Physical activity of respondents depending on the place of residence

Ryc. 6. Spożywanie żywności typu fast food, słodyczy i palenie papierosów 
w zależności od miejsca zamieszkania

Fig. 6. Consumption of junk food, sweets, and smoking depending on the 
place of residence
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Streszczenie
Wprowadzenie. Styl życia jest ważnym determinantem zdrowia człowieka i ma fundamentalny wpływ 
na jego utrzymanie. Istotnym problemem zdrowotnym i społecznym naszych czasów są dolegliwości bólo-
we narządu ruchu, zwłaszcza bóle pochodzenia odkręgosłupowego.

Cel pracy. Ocena wpływu stylu życia studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku na występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa.

Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 150 studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersy-
tetu Medycznego w Białymstoku, którzy studiowali na kierunkach: ratownictwo medyczne (n = 36), zdro-
wie publiczne (n = 33), dietetyka (n = 40) oraz fizjoterapia (n = 41). W badaniu zastosowano metodę 
sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety.

Wyniki. Jedna trzecia ankietowanych odczuwała dolegliwości bólowe kręgosłupa kilka razy w roku. Aż 
83,33% osób, które nie uprawiały sportu również odczuwało takie dolegliwości. Bóle kręgosłupa dokucza-
ły także respondentom, którzy charakteryzowali się aktywnym trybem życia (71,79%). Ankietowani naj-
częściej (23,27%) oceniali odczuwany ból na 3 w 10-stopniowej skali. Ponad dwie trzecie ankietowanych 
skarżyło się przede wszystkim na ból w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Główną czynnością nasilającą do-
legliwości bólowe kręgosłupa u ponad połowy badanych (52,58%) było siedzenie.

Wnioski. Wśród respondentów stwierdzono częste występowanie bólów kręgosłupa, w szczególności 
w odcinku lędźwiowo-krzyżowym, mimo deklarowanej wiedzy z zakresu profilaktyki bólów kręgosłupa. 
Zjawisko to jest niepokojące, dlatego istnieje potrzeba zwiększenia inicjatyw edukacyjnych z tego zakresu. 
Osoby, które aktywnie spędzały czas wolny, rzadziej odczuwały dolegliwości bólowe kręgosłupa. Większość 
ankietowanych, mimo odczuwanych bólów kręgosłupa, oceniła swoje zdrowie jako dobre lub bardzo dobre.

Słowa kluczowe: styl życia, bóle kręgosłupa, studenci
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Wprowadzenie
Styl życia jest ważnym determinantem zdrowia czło

wieka i ma fundamentalny wpływ na jego utrzymanie. Na 
przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat można dostrzec 
znaczny postęp cywilizacji, a  tym samym coraz większe 
zmiany w stylu życia społeczeństw krajów rozwiniętych. 
Wzrost intensywności życia, codzienny stres oraz po
śpiech spowodowały ograniczenie czasu poświęcanego na 
aktywność fizyczną, regenerację i odpoczynek.1,2

Istotnym problemem zdrowotnym i  społecznym na
szych czasów są dolegliwości bólowe narządu ruchu, 
zwłaszcza bóle pochodzenia odkręgosłupowego. W  piś
miennictwie medycznym zwraca się uwagę na gwałtow
nie  rozprzestrzeniającą się epidemię dolegliwości bólo
wych kręgosłupa, szczególnie w  odcinku lędźwiowym. 
Liczba osób, którym dolega ból kręgosłupa, zwiększa się 
pod wpływem przemian cywilizacyjnych i sposobu życia. 
Dolegliwości bólowe kręgosłupa są dużym problemem 
społecznym, a  ich diagnozowanie i  leczenie wymaga 
znacznych nakładów pieniężnych. Zespoły bólowe krę
gosłupa są zmorą obecnych czasów, dlatego określa się je 
chorobą cywilizacyjną. Odczuwanie przemijających bó
lów kręgosłupa po długotrwałym spędzeniu czasu w nie
korzystnej pozycji, nieumiejętnym dźwiganiu ciężarów 
lub ciężkiej pracy fizycznej to codzienność.3 Przyczyną 
tych dolegliwości jest głównie mała aktywność fizyczna 
oraz siedzący tryb życia. Przytoczone niżej liczby dobrze 
oddają istotę problemu dla systemu ochrony zdrowia. 
Szacuje się, że ok. 75% ludzi odczuwa w ciągu swojego ży
cia bóle kręgosłupa. W państwach wysoko rozwiniętych 
na dolegliwości bólowe kręgosłupa skarży się raz w życiu 
co najmniej 54–80% osób, a w przypadku 25–60% ból ma 
charakter przewlekły. Bóle przewlekłe występują często 

po ukończeniu 30. roku życia.4 Ten rodzaj bólu mieści 
się w przedziale 7–10 w 10stopniowej skali i występuje 
najczęściej u osób ciężko pracujących fizycznie lub wyko
nujących pracę w pozycji siedzącej. Należy pamiętać, że 
występowanie bólów kręgosłupa ma zwykle charakter na
wracający, ponieważ najczęściej przyczyny występowania 
bólu są nieodwracalne.3–5

Ból jest najczęstszą dolegliwością człowieka. Niezależ
nie od przyczyny jest to sygnał, że dzieje się coś niedobre
go, co może zagrażać zdrowiu lub życiu. Ból jest definio
wany przez Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu 
jako „nieprzyjemne, zmysłowe i  emocjonalne odczucie 
towarzyszące istniejącemu lub zagrażającemu uszkodze
niu tkanki”.6 Ból wywołujący poczucie stanu zagrożenia 
z towarzyszącym lękiem pełni funkcję ochronną i ostrze
gawczą. Ból fizjologiczny jest spowodowany czynnikami 
zewnętrznymi i zlokalizowany przede wszystkim na po
wierzchni ciała, a  sygnały dochodzące z  narządów we
wnętrznych są określane jako ból patologiczny wywołany 
przez chorobę. Próg odczuwania bólu i  jego tolerancja 
mają ważne znaczenie dla zmagań z bólem. Próg odczu
wania bólu jest niezmienny, tolerancja natomiast jest ce
chą osobniczą. Wrażliwość bólowa może być fizjologicz
na, nasilona, osłabiona oraz zniesiona.6

Ból można podzielić na ostry, przewlekły, psychogen
ny i  rzutowany.6 Ocena stopnia bólu jest konieczna do 
określenia postępowania przeciwbólowego, a  także do 
możliwości oceny natężenia bólu przed i po zastosowaniu 
terapii. Obecnie nie ma możliwości zbadania obiektyw
nej oceny bólu. Z zasady przyjmuje się, że każdy pacjent, 
który jest sprawny umysłowo, powinien sam określić ból, 
jego charakter i  natężenie. Do subiektywnej oceny bólu 
przez pacjenta jest zwykle używana skala wzrokowoana
logowa – VAS (Visual Analogue Scale). Pacjent wskazu

Abstract
Background. Lifestyle is a major determinant of human health and has a fundamental impact on its preservation. An important health and social problem of our 
time is musculoskeletal pain, especially back pain.

Objectives. The aim of the study was to evaluate the influence of lifestyle of the students of the Faculty of Health Sciences at the Medical University of Bialystok on 
the occurrence of back pain.

Material and methods. The study was conducted in a group of 150 students of the Faculty of Health Sciences at the Medical University of Bialystok. The study was 
attended by students of emergency medicine (n = 36), public health (n = 33), dietetics (n = 40) and physiotherapy (n = 41). The study used diagnostic survey 
method and the author’s questionnaire.

Results. One-third of respondents experienced back pain several times a year. 83.33% of the people who did not practice any sport experienced back pain. Over 
70% of respondents who led an active lifestyle (71.79%) suffered from back pain. Respondents most often (23.27%) assessed their pain level at 3 in the 10-point 
scale. More than 2/3 of respondents complained primarily about the pain in the lumbosacral segment of the spine. The main activity that increased back pain in 
more than a half of the respondents (52.58%) was sitting.

Conclusions. Among the respondents, the incidence of back pain is high, especially in the lumbosacral segment, despite their declared knowledge of the preven-
tion of back pain. This phenomenon is worrying, and that is why there is a need to increase the educational initiatives on this subject. Respondents who spent their 
leisure time actively were less likely to experience back pain. The majority of respondents, despite experiencing back pain, assessed their health as good or very good.
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je stopień nasilenia bólu na linii o długości 10 cm, gdzie 
0 oznacza brak bólu, a 10 – najsilniejszy ból. Ból powyżej 
7 jest określany jako silny i wymaga bezzwłocznej inter
wencji terapeutycznej.7,8

Postępowanie profilaktyczne trzeba zacząć od rozpo
znania czynników ryzyka dolegliwości bólowych kręgo
słupa, którymi mogą być: uszkodzenia pourazowe, wady 
wrodzone i rozwojowe oraz choroby układu ruchu. Jeżeli 
nie występują żadne objawy bólowe, należy zastosować 
leczenie przyczynowe lub profilaktyczne.3

Leczenie bólów kręgosłupa następuje po dokładnym roz
poznaniu klinicznym. Następnie lekarz musi zdecydować, 
czy będzie zastosowane leczenie chirurgiczne czy zacho
wawcze. Leczenie chirurgiczne jest potrzebne tylko wte
dy, gdy pacjentowi grozi kalectwo lub niepełnosprawność. 
W  ostrym stanie choroby trzeba obniżyć poziom bólu 
i napięcie mięśniowe. W tym przypadku dobrze sprawdza 
się farmakoterapia połączona z fizykoterapią oraz kinezy
terapią. Po zmniejszeniu dolegliwości należy zastosować 
aktywność ruchową dostosowaną do możliwości chorego. 
Celem terapii powinno być usunięcie bądź zmniejszenie 
dolegliwości bólowych przez odciążenie tkanek w okolicy 
segmentu ruchowego, zwiększenie siły mięśniowej mięśni 
obręczy barkowej, tułowia i obręczy biodrowej oraz osią
gnięcie jak najlepszej stabilizacji kręgosłupa, poprawa za
kresów ruchomości, wykształcenie prawidłowej postawy 
ciała, a także edukacja pacjenta oraz jego rodziny.3,9

Do zachowawczych metod leczenia dolegliwości bólo
wych kręgosłupa zalicza się farmakoterapię, kinezyterapię, 
masaż leczniczy, fizykoterapię oraz edukację zdrowotną. 
Najlepsze rezultaty uzyskuje się podczas jednoczesnego 
korzystania ze wszystkich powyższych metod.10

Celem pracy była ocena wpływu stylu życia studentów 
Wydziału Nauk o  Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego 
w  Białymstoku na występowanie dolegliwości bólowych 
kręgosłupa.

Materiał i metody
Badanie przeprowadzono wśród 150  studentów Wy

działu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Bia
łymstoku. W badaniu wzięli udział studenci kierunków: 
ratownictwo medyczne (n  =  36), zdrowie publiczne 
(n = 33), dietetyka (n = 40) oraz fizjoterapia (n = 41).

W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycz
nego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza an
kiety. Materiał zebrano podczas bezpośrednich spotkań 
w  czasie zajęć dydaktycznych. Na początku badacz po
informował respondentów o celu badania oraz przekazał 
informacje organizacyjne dotyczące badania, a następnie 
wszyscy biorący udział w  badaniu wypełnili indywidu
alnie i  samodzielnie kwestionariusz ankiety. Ankieta za
wierała 22 pytania. Pierwsza część pytań dotyczyła płci, 
wieku, masy ciała, wzrostu oraz wykształcenia (charakte
rystyka społecznodemograficzna respondentów). Druga 

część pytań odnosiła się do stylu życia, oceny stanu zdro
wia, częstości występowania dolegliwości bólowych, oce
ny odczuwania bólu, sposobu spędzania wolnego czasu, 
częstości uprawiania sportu oraz wiedzy z zakresu profi
laktyki bólów kręgosłupa.

Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bio
etycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (uchwa
ła nr RI002/234/2015) oraz Dziekana Wydziału Nauk 
o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Analizy statystycznej dokonano za pomocą programu 
STATISTICA PL, na który Uniwersytet Medyczny w Bia
łymstoku ma licencję. W tym celu wykorzystano test Kru
skalaWallisa, test U  MannaWhitneya oraz test χ². Za 
istotnie statystyczny poziom ufności przyjęto p ≤ 0,05.

Wyniki
W  badaniu wzięło udział 150  osób: 114  kobiet (76%) 

i 36 mężczyzn (24%). Największą grupę badanych stano
wili studenci w  wieku 21–25  lat (70,8%), a  najmniejszą 
– osoby w wieku 26–30 lat (2,48%).

Po obliczeniu wskaźnika masy ciała (BMI) okazało się, 
że 81% badanych miało prawidłową masę ciała, w prze
ciwieństwie do pozostałych respondentów (19%). Warto 
w tym przypadku zwrócić uwagę, że niemal jedna czwarta 
(22%) badanych mężczyzn miała nadwagę. Zdecydowanie 
lepsze wartości BMI występowały u  kobiet. Większość 
studentek Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB (85%) miała 
prawidłową masę ciała.

Biorąc pod uwagę wszystkich studentów, zauważono, że 
zdecydowana większość z nich (84%) w pozytywny spo
sób dokonała subiektywnej oceny stanu swojego zdrowia. 
Warte odnotowania jest to, że żaden ze studentów nie 
udzielił odpowiedzi „trudno powiedzieć” (ryc. 1).

Na ryc. 2 przedstawiono czas (w godzinach) spędzany 
przez studentów w  pozycji siedzącej. Najwięcej ankie
towanych stwierdziło, że na siedząco spędzało średnio 
8 oraz 10 godzin (po 20,66%). Tylko 1 osoba (0,66%) po
dała, że na siedząco spędzała aż 14 godzin dziennie.

Biorąc pod uwagę kierunek studiów, najmniej czasu na 
siedząco spędzali studenci kierunku fizjoterapia, najwię

Ryc. 1. Subiektywna ocena stanu zdrowia przez studentów

Fig. 1. Subjective assessment of health by the students
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cej natomiast przedstawiciele kierunku ratownictwo me
dyczne (ryc. 3). Analizowany kierunek studiów nie miał 
wpływu na czas spędzany na siedząco, co potwierdził wy
nik testu KruskalaWallisa, gdzie p = 0,152.

Prawie połowa ankietowanych (45,33%) spędzała czas 
wolny aktywnie. Niepokojące i zastanawiające było to, że 
ponad jedna czwarta respondentów (26%) nie potrafiła 
określić, czy spędzała swój czas wolny w sposób aktywny, 
czy w sposób bierny.

Na ryc.  4 pokazano formy spędzania wolnego cza
su z  uwzględnieniem analizowanego kierunku studiów. 

Z danych przedstawionych na tej rycinie wynika, że naj
bardziej aktywnymi respondentami byli studenci kierun
ku zdrowie publiczne, a bierną formę spędzania wolnego 
czasu najczęściej preferowali studenci kierunku dietetyka. 
Dodatkowo przeprowadzono test KruskalaWallisa, który 
wykazał, że nie istniała zależność między kierunkiem stu
diów a formą spędzania wolnego czasu (p = 0,777).

Najpopularniejszą formą aktywności fizycznej wybie
raną przez respondentów było bieganie (56,41%), następ
nie ćwiczenia na siłowni (34,61%) oraz fitness (32,05%). 
Najrzadziej uprawianymi dyscyplinami sportowymi były 
piłka ręczna i  jazda na nartach (po 2,56%), a także tenis 
i jazda na łyżwach (po 1,28%).

Z ryc. 5 wynika, że jedna trzecia ankietowanych odczu
wała dolegliwości bólowe kręgosłupa kilka razy w  roku, 
a 1,33% respondentów – codziennie.

Stwierdzono, że nie występowała zależność między kie
runkiem studiów a częstością pojawiania się dolegliwości 
bólowych kręgosłupa, co potwierdził test KruskalaWal
lisa, gdzie p = 0,021. Szczegółową częstotliwość występo
wania bólu kręgosłupa z  uwzględnieniem kierunku stu
diów przedstawiono na ryc. 6.

Badania pokazały, że dolegliwości bólowe kręgosłupa 
odczuwało: 48  osób (70,58%), które aktywnie spędzały 

Ryc. 4. Forma spędzania czasu w zależności od kierunku studiów

Fig. 4. Ways of spending time depending on the field of study

Ryc. 5. Częstość występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa 
w grupie ankietowanych studentów

Fig. 5. The frequency of the occurrence of back pain in a group of surveyed 
students

Ryc. 6. Występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa w zależności od 
kierunku studiów

Fig. 6. The occurrence of back pain depending on the field of study

Ryc. 2. Czas spędzany w pozycji siedzącej (w godz.)

Fig. 2. Time spent in a sitting position (in h)

Ryc. 3. Czas spędzany na siedząco z uwzględnieniem kierunku studiów

Fig. 3. Time spent in a sitting position with regard to the field of study
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wolny czas, 38 respondentów (88,37%) spędzających wol
ny czas w sposób bierny oraz 30 ankietowanych (76,92%), 
którzy nie potrafili określić, w  jaki sposób spędzają czas 
wolny. Dodatkowo przeprowadzono test KruskalaWalli
sa, który wykazał istotną statystycznie zależność między 
sposobem spędzania wolnego czasu a  występowaniem 
dolegliwości bólowych kręgosłupa (p = 0,024).

Aż 83,33% osób, które nie uprawiały sportu odczuwało 
dolegliwości bólowe kręgosłupa. Bóle kręgosłupa doku
czały również ponad 70% respondentów, którzy prowa
dzili aktywny tryb życia (71,79%).

Ankietowani najczęściej odczuwany ból oceniali na 3 
w  10stopniowej skali (23,27%). Najmniej osób oceniło 
siłę bólu na 8 (0,86%), a żaden ze studentów nie sklasyfi
kował bólu na 9 i 10 (ryc. 7).

Ponad dwie trzecie ankietowanych skarżyło się najczęściej 
na ból w  odcinku lędźwiowokrzyżowym. We  wszystkich 
odcinkach kręgosłupa ból występował u  2,58% badanych. 
Niepokojące jest to, że 11,20% respondentów nie potrafiło 
precyzyjnie określić miejsca, w którym odczuwało ból.

Ponad połowa ankietowanych w wyniku pojawienia się 
dolegliwości bólowych leczyła się sama, 33,75% nie robiło 
nic, a pozostałe osoby korzystały z pomocy fizjoterapeuty 
i lekarza.

Dla ponad dwóch trzecich osób największą ulgę w bólu 
przynosił odpoczynek, a  następnymi w  kolejności były 
masaż i ćwiczenia rozluźniające (po 37,93%). Szczegółowe 
działania podejmowane w związku z dolegliwościami bó
lowymi oraz rozkład odpowiedzi przedstawiono na ryc. 8.

Najskuteczniejszą metodą w leczeniu dolegliwości bó
lowych była terapia manualna, ponieważ poprawę zauwa
żyło 76,92% osób. Następnymi metodami zwalczającymi 
dolegliwości bólowe były fizykoterapia (69,23%) oraz ma
saż (60,86%). Najmniej osób poczuło poprawę po ćwicze
niach rozluźniających (15,9%) oraz zastosowaniu farma
koterapii (34,37%).

Na podstawie ryc. 9 można stwierdzić, że ponad połowa 
studentów miała wiedzę z zakresu zapobiegania dolegli
wościom bólowym kręgosłupa.

Główną czynnością nasilającą dolegliwości bólowe krę
gosłupa u ponad połowy badanych (52,58%) było siedze
nie. Rycina 10 obrazuje również inne czynności nasilające 
bóle kręgosłupa.

Omówienie
Styl życia jest wypadkową swoistych upodobań, a tak

że wzorów postępowania. Jest ponadto istotnym czynni
kiem, który stanowi o  jakości życia, tak więc nikogo nie 

Ryc. 7. Ocena odczuwanego bólu przez respondentów

Fig. 7. Assessment of level pain by respondents

Ryc. 8. Działania podejmowane w związku z dolegliwościami bólowymi

Fig. 8. Actions undertaken in regards to pain

Ryc. 9. Wiedza na temat profilaktyki dolegliwości bólowych kręgosłupa

Fig. 9. Knowledge about the prevention of back pain

Ryc. 10. Czynności nasilające ból kręgosłupa w grupie ankietowanych 
studentów

Fig. 10. Actions intensifying back pain in a group of surveyed students
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dziwi zainteresowanie jego tematyką. Zainteresowanie to 
objawia się systematycznie w  publikacjach naukowych, 
podręcznikach oraz dokumentach Światowej Organizacji 
Zdrowia.11,12

Dolegliwości bólowe kręgosłupa są ważnym proble
mem, który dotyka dużą część populacji na świecie. Różne 
źródła podają, że 60–95% osób odczuwa w ciągu swojego 
życia różne dolegliwości bólowe kręgosłupa. Do niedaw
na uznawano, że bóle te dotyczą przede wszystkim osób 
dorosłych i  starszych, a  ostatnie badania zwracają uwa
gę na pojawianie się tego problemu u osób młodych.13,14 
Potwierdzają to także badania własne. W badanej grupie 
studentów w  wieku 18–20  lat aż 90,62% odczuwało do
legliwości bólowe, w  wieku 21–25 –  73,68%, a  w  wieku 
26–30 lat – 75%.

Z zebranych danych wynika, że u 81% studentów wskaź
nik masy ciała był w normie, 5% miało niedowagę, a 14% 
nadwagę i otyłość. Badanie Stefanowicz i Kloca wykazało 
odpowiednio, że 85% osób miało prawidłową masę ciała, 
2,5% – niedowagę, a 12,5% – nadwagę.15

Również w badaniu Sieradzkiego et al. 80% studentów 
miało prawidłową masę ciała, a niedowagę oraz nadwagę 
i otyłość odpowiednio po 10% badanych.16

Badanie Lisińskiego et al. różni się natomiast od wyżej 
wymienionych, bowiem w  badanej grupie fizjoterapeu
tów tylko 56% miało prawidłową masę ciała, a  aż 29% 
nadwagę.17

Kaczor et  al. w  swoich badaniach przeprowadzonych 
wśród osób prowadzących siedzący tryb życia uzyskali 
jeszcze gorsze wyniki: prawidłowe BMI miało tylko 40% 
respondentów, a nadwagę i otyłość aż 60%, z czego 80% 
osób z BMI > 30, 55% z BMI prawidłowym i 54% z BMI 
wynoszącym 25–30 odczuwało dolegliwości bólowe krę
gosłupa.13

Na pytanie dotyczące samooceny swojego stanu zdro
wia 54% respondentów odpowiedziało, że czuło się do
brze, a  30% uważało, że ich stan zdrowia jest bardzo 
dobry. Pozostałe 16% ankietowanych oceniło swój stan 
zdrowia jako umiarkowany, raczej zły i zły.

Sieradzki et al. w swoim badaniu wykazali, że 62% an
kietowanych dobrze oceniło swój stan zdrowia, 31% czuło 
się bardzo dobrze, a 7% – przeciętnie. Warto zaznaczyć, 
że żaden z respondentów nie uważał, że jego stan zdrowia 
był zły lub bardzo zły.16

W kolejnej części kwestionariusza badanych zapytano, 
jak dużo czasu w ciągu dnia spędzają w pozycji siedzącej. 
Najwięcej ankietowanych (20,66%) zaznaczyło, że w pozy
cji siedzącej spędza około 8 i 10 godzin dziennie, 10,66% 
– średnio 6 godzin, 7,33% – 5 godzin, a tylko 4% respon
dentów – 4 godziny dziennie. Aż 78% ankietowanych spę
dzało w pozycji siedzącej powyżej 6 godzin dziennie.

Kaczor et  al. przeprowadzili badania wśród 100  osób 
prowadzących siedzący tryb życia. Z  uzyskanych przez 
nich wyników widać, że w  badanej grupie największa 
liczba respondentów (51%) spędzała w pozycji siedzącej 
6–8 godzin dziennie, 39% – 8–10 godzin, a 7% ankieto

wanych – powyżej 10 godzin. Tylko w przypadku 24,56% 
badanych pozycja siedząca nie miała wpływu na dolegli
wości bólowe.13

Kędra i  Czaprowski w  swoich badaniach dowiedli, że 
ponad 90% ankietowanych, którzy spędzali powyżej 6 go
dzin dziennie w pozycji siedzącej, zgłaszało dolegliwości 
bólowe kręgosłupa. W  grupie osób spędzających czas 
w pozycji siedzącej poniżej 6 godzin dziennie odsetek ten 
wyniósł tylko 8,4%.18

W badaniu własnym niemal połowa studentów (45,33%) 
spędzała swój czas wolny aktywnie, 28,66% –  biernie, 
a  26% nie potrafiło określić, w  jaki sposób go spędzało. 
Dodatkowo przeprowadzono test KruskalaWallisa, który 
potwierdził zależność między sposobem spędzania wol
nego czasu a występowaniem dolegliwości bólowych krę
gosłupa (p = 0,024). Kędra i Czaprowski również stwier
dzili istotną statystycznie różnicę między sposobem 
spędzania czasu wolnego a  odczuwaniem dolegliwości 
bólowych kręgosłupa (p < 0,05).18

Jeśli chodzi o najczęściej uprawianą dyscyplinę sporto
wą, to respondenci preferowali bieganie (56,41%), ćwicze
nia na siłowni (34,61%) oraz fitness (32,05%). Mniej osób 
zaznaczyło, że uprawia takie dyscypliny, jak piłka nożna 
i pływanie (20,51%) oraz gra w siatkówkę (10,25%). Wyni
ki nieznacznie różniły się od tych, które uzyskali Sieradzki 
et al. Wśród badanych przez nich studentów największą 
popularnością również cieszyły się bieganie (32,35%) i fit
ness (29,41%). Trochę mniej studentów wybrało ćwicze
nia na siłowni (20,58%) i pływanie (16,17%). W piłkę noż
ną grało 7,35%, a w siatkówkę – 10,29% respondentów.16

Z przeprowadzonych badań wynika, że 77,34% bada
nych studentów Uniwersytetu Medycznego w  Białym
stoku odczuwało bóle kręgosłupa. Uzyskane wyniki były 
zbliżone do wyników badań Stefanowicz i Kloca, którzy 
przeprowadzili badania wśród 40  studentów kierunku 
pielęgniarstwo na Uniwersytecie WarmińskoMazurskim. 
Z badań tych wynikało, że 75% respondentów skarżyło się 
na bóle dolnego odcinka kręgosłupa.15

Sieradzki et  al. zbadali 110  studentów kierunku fizjo
terapia na Uniwersytecie Medycznym w  Białymstoku. 
Z  badań autorów wynika, że 54% studentów odczuwało 
dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa. Wyniki 
te różnią się od wyników badań własnych, ponieważ w ba
danej grupie na bóle w  odcinku lędźwiowokrzyżowym 
skarżyło się 70,68% respondentów.16

Lisiński i  Samborski przeprowadzili badania wśród 
70 pracujących fizjoterapeutów, z których aż 90% odczu
wało bóle kręgosłupa. Tak duże różnice mogą wynikać 
z  przeciążeń podczas wykonywanej pracy, małej aktyw
ności fizycznej badanej grupy oraz tego, że 29% respon
dentów miało nadwagę.17

Guzy et  al. przeprowadzili natomiast badania wśród 
63  studentów kosmetologii. Przedmiotem badań były 
szyjne zespoły bólowe, na które skarżyło się 40% respon
dentów, a z badań własnych wynika, że tylko 17,24% stu
dentów odczuwało bóle w odcinku szyjnym.19
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Badania Kaczor et  al. dowodzą, że bóle kręgosłupa są 
uzależnione od charakteru pracy. W grupie pracowników 
biurowych dolegliwości bólowe kręgosłupa występowały 
u 52,6% badanych, a w grupie kierowców – u 62,8%.13

Respondentów zapytano o  częstość występowania 
u nich dolegliwości bólowych kręgosłupa. Najwięcej ba
danych osób odpowiedziało, że bóle występowały u nich 
kilka razy w roku (33,33%). Bóle kilka razy w miesiącu od
czuwało 22% ankietowanych. Kolejną grupą były osoby, 
które odczuwały bóle kilka razy w  tygodniu (14%) oraz 
raz w tygodniu (6,66%). Warto zaznaczyć, że w badanej 
grupie tylko 1,33% odczuwało codziennie dolegliwości 
bólowe.

W grupie badanej przez Sieradzkiego et al. dolegliwo
ści bólowe kręgosłupa występowały najczęściej kilka razy 
w miesiącu (42%), kilka razy w tygodniu (25%), a u 14% 
studentów ból pojawiał się codziennie.16

W badaniu Stefanowicz i Kloc respondenci najczęściej 
odczuwali dolegliwości bólowe częściej niż raz w miesią
cu (50%), raz w  miesiącu ból deklarowało 30% studen
tów, a pozostałe osoby odczuwały bóle raz na 3 miesiące 
(16,67%) oraz raz na pół roku (3,33%).15

Ankietowani oceniali nasilenie bólu za pomocą skali 
wzrokowoanalogowej (VAS), dlatego zostali podziele
ni na 4 grupy: nieodczuwających dolegliwości bólowych 
–  22% (0  punktów w  skali VAS), odczuwających słaby 
ból – 29,33% (1–3 punkty w skali VAS), odczuwających 
znaczny ból – 37,53% (4–6 punktów w skali VAS) oraz od
czuwających silny ból – 6% (7–10 punktów w skali VAS). 
Wyniki nieznacznie różniły się od uzyskanych przez Ste
fanowicz i Kloca, w których 25% badanych osób nie od
czuwało dolegliwości bólowych, słaby ból dokuczał 32,5% 
respondentów, znaczny ból – 27,5% ankietowanych, a na 
ból silny uskarżało się 15% badanych.15

Studenci zapytani o działania przynoszące ulgę w do
legliwościach bólowych z reguły wskazywali na odpoczy
nek (77,58%). Kolejnymi wyborami były masaż i ćwicze
nia rozluźniające (po 37,93%). Leczenie farmakologiczne 
wskazało 25%, a terapię manualną, fizykoterapię oraz ćwi
czenia rozluźniające po 11,20%.

Badania Sieradzkiego et  al. wykazały, że czynnikami, 
które najbardziej łagodziły bóle kręgosłupa były: odpo
wiednie ułożenie ciała (40%), masaż (18,2%) oraz ćwi
czenia rozluźniające (17,3%). Najmniejszą popularnością 
cieszyły się zabiegi fizykoterapii (5,4%) oraz terapia ma
nualna i leczenie farmakologiczne (po 4,5%).16

Według respondentów czynnościami nasilającymi bóle 
były najczęściej siedzenie (52,5%), stanie (40,51%) i pod
noszenie ciężarów (38,79%). W  populacji badanej przez 
Lisińskiego i Samborskiego głównymi czynnościami wy
wołującymi dolegliwości bólowe kręgosłupa były skłony 
tułowia (63%), a następnie stanie (60%), podnoszenie cię
żarów (57%) oraz siedzenie 56%.17

Wnioski
W ankietowanej grupie stwierdzono częste występowa

nie bólów kręgosłupa, w  szczególności w  odcinku lędź
wiowokrzyżowym, mimo deklarowanej wiedzy z zakresu 
profilaktyki bólów kręgosłupa. Zjawisko to jest niepoko
jące, dlatego istnieje potrzeba zwiększenia inicjatyw edu
kacyjnych z analizowanego zakresu.

Osoby, które aktywnie spędzały czas wolny, rzadziej od
czuwały dolegliwości bólowe kręgosłupa.

Respondenci, u których występowały bóle kręgosłupa, 
byli mniej aktywni od osób, u których tego typu dolegli
wości nie występowały.

Ankietowani w większości, mimo odczuwanych bólów 
kręgosłupa, oceniali swoje zdrowie jako dobre lub bardzo 
dobre.
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Streszczenie
Wprowadzenie. We współczesnym świecie niemalże na każdym kroku ludność jest narażona na stresu-
jące sytuacje. Stres jest osobistym doświadczeniem, niepowtarzalną kombinacją reakcji fizjologicznych, za-
chowań, emocji. Naturalną reakcją na wystąpienie stresu jest dążenie do ograniczenia jego działania przez 
„mechanizm copingu”. Zdaniem Lazarusa radzenie sobie ze stresem to podejmowanie stale zmieniających 
się wysiłków, które są nastawione na opanowanie stawianych przed jednostką wymagań uważanych przez 
nią jako obciążające lub przekraczające jej możliwości. „Mechanizmowi copingu” przypisuje się funkcję instru-
mentalną, polegającą na przywróceniu naturalnej relacji między jednostką a otoczeniem, i regulującą emocje.

Cel pracy. Zbadanie sposobów radzenia sobie ze stresem wśród studentów w zależności od czynników so-
cjodemograficznych, takich jak: płeć, rodzaj wykonywanej pracy, miejsce pobytu i zamieszkania, stan cy-
wilny, rodzaj uczelni, samoocena stylu życia.

Materiał i metody. Badanie zrealizowano w grudniu 2015 r. wśród 300 studentów z: Uniwersytetu Me-
dycznego w Lublinie, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wykorzystano metodę 
sondażu diagnostycznego, a narzędziem badawczym był Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem 
– Mini-COPE, służący do oceny sposobów reagowania i odczuwania stresu. Wykorzystano ponadto autorski  
„Test radzenia sobie ze stresem” i metryczkę. Dane analizowano z użyciem programu STATISTICA 10.

Wyniki. Na podstawie autorskiego testu stwierdzono występowanie istotnej zależności między miejscem 
pobytu a radzeniem sobie ze stresem (p = 0,04). Lepszą znajomością sposobów niwelowania stresu wy-
kazały się osoby mieszkające w akademiku. Zaobserwowano istotną statystycznie zależność między stylem 
życia a sposobem radzenia sobie ze stresem (p = 0,04). Studenci, którzy nie potrafili ocenić swojego stylu 
życia, najlepiej radzili sobie ze zwalczaniem stresu. Analiza materiału badawczego pozwala stwierdzić, że 
rodzaj wykonywanej pracy, płeć, miejsce pochodzenia, uczelnia, stan cywilny nie różnicowały poziomu ra-
dzenia sobie ze stresem. W przypadku Mini-COPE nie wykazano zależności statystycznych.

Wnioski. Badanie wykazało, że stosowane przez młodzież sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach 
są średnio zadowalające. W związku z narastającym problemem narażenia na stres jest konieczne popula-
ryzowanie informacji o sposobach radzenia sobie z nim.

Słowa kluczowe: stres, style radzenia sobie ze stresem, sytuacje trudne, obciążenie
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„Jak długo będziemy żyć, tak długo nie uda nam 
się uniknąć stresów. Możemy jednak nauczyć się, 
jak minimalizować ich szkodliwe skutki”.

Hans Selye

Trudno znaleźć osobę, która z przekonaniem stwierdzi
łaby, że nigdy nie była zestresowana. We współczesnym 
świecie niemalże na każdym kroku ludność jest narażona 
na sytuacje stresujące. „Stres to reakcja organizmu w po
staci mobilizacji energii do pokonywania różnorodnych 
przeszkód, barier, wymagań, bez względu na to, czy to
warzyszą jej przyjemne czy przykre odczucia”.1 Stres jest 
osobistym doświadczeniem, niepowtarzalną kombinacją 
reakcji fizjologicznych, zachowań, emocji. Badacze te
matu uważają stres za element na stałe wkomponowany 
w ludzkie życie. Występujący w umiarkowanym nasileniu 
może motywować człowieka do działania, rozwoju, jed
nakże w przypadku intensywnego, długotrwałego nasile
nia staje się przyczyną rozstroju psychicznego i fizyczne
go organizmu.

Prekursorem problematyki stresu jest Claude Bernard. 
W XIX w. wyraził pogląd, jakoby w organizmie występo
wały mechanizmy obronne umożliwiające podjęcie walki 
z codziennymi trudnościami, które powszechnie nazywa 
się „reakcją walcz lub uciekaj”.2 Naturalną reakcją na wy
stąpienie stresu jest dążenie do ograniczenia jego dzia
łania przez „mechanizm copingu”. Zdaniem Lazarusa 
radzenie sobie ze stresem to „(…) stale zmieniające się po
znawcze i behawioralne wysiłki, mające na celu opanowa
nie określonych zewnętrznych i wewnętrznych wymagań, 
ocenianych przez osobę jako obciążające lub przekracza
jące jej zasoby”.3 „Mechanizmowi copingu” przypisuje 
się funkcje: instrumentalną, polegającą na przywróceniu 

naturalnej relacji między jednostką a  otoczeniem (kon
centracja i uporanie się z problemem, który był źródłem 
stresu, redukowanie negatywnych skutków działania stre
su) oraz regulującą emocje, przez którą rozumie się ogół 
działań ukierunkowanych na obniżenie przykrych emocji 
wywołanych przez stresującą sytuację.4

W  literaturze przedmiotu funkcjonują pojęcia proce
su, strategii oraz stylu radzenia sobie ze stresem. Proces 
radzenia sobie ze stresem jest definiowany jako wiele 
zmieniających się z biegiem czasu strategii, wynikających 
zwłaszcza z  charakteru konkretnej sytuacji oraz stanu 
psychofizycznego jednostki. Strategia radzenia sobie ze 
stresem odnosi się do ogółu wysiłków podejmowanych 
przez daną osobę podczas trudnej sytuacji. Wykorzysta
nie określonej strategii zależy przede wszystkim od sty
lu zwalczania stresu. „Style radzenia sobie to charakte
rystyczne, typowe dla danej jednostki sposoby radzenia 
sobie w trudnych, stresujących sytuacjach”.5 Styl radzenia 
sobie jest determinowany wieloczynnikowo, m.in.: płcią, 
poziomem wykształcenia, wiekiem, stanem zdrowia, sa
mopoczuciem, rodzajem sytuacji stresowej, osobowością 
– temperamentem, cechami charakteru itd.6

Najczęściej przywoływaną definicją w związku ze spo
sobami zwalczania stresu jest transakcyjna teoria stresu 
Endlera i Parkera. Wyróżnili oni 3 główne style radzenia 
sobie w trudnej sytuacji. Po pierwsze, styl skoncentrowany 
na zadaniu, polegający na podejmowaniu wysiłku w celu 
rozwiązania problemu; działaniom dążącym do usunięcia 
źródła stresu nadaje się priorytet ważności, a  pozostałe 
codzienne sprawy zostają odłożone na przyszłość. Po dru
gie, styl skoncentrowany na emocjach – polega na redu
kowaniu negatywnego napięcia emocjonalnego w związ
ku z  działaniem stresora; jest to koncentrowanie się na 

Abstract
Background. People are almost all the time exposed to stressful situations. Stress is a personal experience, a unique combination of physiological reactions, behav-
iors and emotions. Reducing the effects of stress with the use of coping mechanisms is people’s natural response.

Objectives. The aim of this study was to explore the ways of coping with stress among students depending on socio-demographic factors such as gender, the type 
of work, the place of stay and residence, marital status, the type of university, and lifestyle.

Material and methods. The survey was carried out in December, 2015 on the group of 300 students from the Medical University of Lublin, Lublin University of 
Technology and Maria Curie-Skłodowska University. The method used was a diagnostic survey, a research tool in the form of the Inventory Measuring Coping Skills 
Mini-COPE for evaluating the methods of response and feeling of stress. We used own test of coping with stress and imprint, describing the sociodemographic situ-
ation of the respondents, e.g. gender, age, place of residence, marital status, type of college. The data was analyzed with STATISTICA 10 software.

Results. In the case of the original test, a significant relationship was observed between the place of residence and coping with stress (p = 0.04). People living in 
a dorm showed a better knowledge of the ways of eliminating stress. We observed the correlation between lifestyle and the ways of coping with stress (p = 0.0462). 
Students who were not able to assess their lifestyles demonstrated the highest levels of combating stress. The analysis of the research material demonstrated that 
the type of work, sex, place of origin, university, and marital status do not differentiate the level of coping with stress. In the case of the Mini-COPE, it did not show 
statistical significance.

Conclusions. The research shows that the ways of coping with difficult situations adopted by young people are mid-range satisfactory. Due to the growing problem 
of exposure to stress, it is necessary to popularize information on coping with stress.
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własnej osobie i reakcjach emocjonalnych, jakie towarzy
szą napotykanym trudnościom. Po trzecie, styl skoncen
trowany na unikaniu, który polega na redukowaniu ne
gatywnych skutków działania stresora przez niemyślenie 
o problemie, odwracanie od niego uwagi, angażowanie się 
w czynności zastępcze, podejmowanie działań niezwiąza
nych z daną sytuacją stresową lub w skrajnych przypad
kach przyjęcie biernej postawy wobec stresora.7

W badaniach nad stresem często wykorzystywana jest 
klasyfikacja autorstwa Schwarzera i Tauberta. Wyróżnili 
oni 4 sposoby radzenia sobie ze stresem:
a) reaktywny – polega na radzeniu sobie z zaistniałą trud

nością przez zrekompensowanie doznanej krzywdy,
b) antycypacyjny – dotyczy sytuacji trudnej, która ma do

piero nastąpić, jest ukierunkowany na nieuchronne ry
zyko straty,

c) prewencyjny – polega na gromadzeniu zasobów przy
datnych do zminimalizowania negatywnych skutków 
przyszłych stresowych sytuacji,

d) proaktywny – polega na gromadzeniu zasobów, dosko
naleniu umiejętności radzenia sobie ze stresem, opiera 
się na postawionych sobie celach.

Na szczególną uwagę zasługują styl prewencyjny oraz 
proaktywny. Panuje pogląd, że nabyte wcześniej zasoby 
i umiejętności są w stanie przygotować jednostkę do ra
dzenia sobie z trudnościami w przyszłości.8

Sposób radzenia sobie ze stresem jest determinowany 
przez właściwości doświadczanej sytuacji, postrzegania 
jej przez jednostkę i właściwości jednostki, wśród których 
duże znaczenie mają posiadane zasoby. Można wyróżnić 
zasoby zewnętrzne, znajdujące się w  najbliższym oto
czeniu jednostki, oraz wewnętrzne, czyli indywidualne 
właściwości człowieka. „Jednym z  ważnych czynników 
wpływających na efektywność procesu radzenia sobie 
z sytuacją stresową są podmiotowe właściwości jednost
ki”.9 Wśród zasobów osobistych wyróżnia się:
a) poczucie koherencji – przekonanie, że posiada się za

soby pozwalające sprostać wymaganiom stawianym 
przez życie,

b) poczucie kontroli (zarówno wewnętrzne, gdy rezul
tat działań zależy od włożonego wysiłku i  osobiste
go wpływu, jak i zewnętrzne, gdy funkcjonowanie jed
nostki jest podporządkowane czynnikom niezależnym, 
takim jak los, przeznaczenie),

c) poczucie własnej skuteczności – jednostka jest pewna, 
że jest zdolna osiągnąć postawiony cel,

d) twardość – przekonanie o prawdziwości,  istotności po
dejmowanych działań, traktowanie stresu jako wyz
wania,

e) prężność – zdolność do oderwania się od negatywnych 
doświadczeń, adaptowanie się do zmieniających się 
wymagań życiowych,

f ) optymizm (obronny, który dotyczy sytuacji zagroże
nia, nadaje optymistyczne spojrzenie oraz funkcjonal
ny – dotyczy skutków działania i przekonań na temat 
posiadanych zasobów osobistych),

g) inteligencję emocjonalną –  rozpoznawanie, ocenianie 
i wyrażanie emocji,

h) kompetencje społeczne –  umiejętność postępowania 
w sytuacjach konfliktowych, nawiązywania relacji mię
dzyludzkich, komunikowania się, asertywność,

i) kompetencje poznawcze –  umiejętności, zdolności, 
wykształcenie, inteligencję.10

Istotne są także zasoby zewnętrzne, a  zwłaszcza sieci 
wsparcia społecznego. Wsparcie społeczne jest definio
wane jako „(…) rodzaj interakcji społecznej, która zosta
je podjęta przez jednego lub obu uczestników w sytuacji 
problemowej, trudnej, stresowej lub krytycznej”.11 Wy
mienia się wsparcie:
a) emocjonalne – emocje podtrzymujące na duchu, uspo

kajające, troska, poczucie przynależności, opieki, po
prawa samooceny,

b) instrumentalne – przekazywanie wiedzy na temat spo
sobów postępowania, zdobywania umiejętności, infor
macji i dóbr materialnych,

c) informacyjne –  wymiana wiadomości sprzyjających 
zrozumieniu sytuacji i położenia życiowego,

d) rzeczowe – pomoc materialna, rzeczowa, finansowa.
Celem pracy była próba określenia sposobów radzenia 

sobie ze stresem studentów lubelskich uczelni wyższych 
w  zależności od czynników socjodemograficznych, ta
kich jak: płeć, rodzaj wykonywanej pracy, miejsce pobytu 
i  zamieszkania, stan cywilny, rodzaj uczelni, samoocena 
stylu życia. Należy podkreślić, że autorów niniejszej pracy 
najbardziej interesował system wsparcia społecznego, jaki 
uzyskują narażeni na stres studenci.

Materiał i metody
Badaniem objęto 300 studentów uczelni wyższych Pol

ski wschodniej studiujących na Uniwersytecie Medycz
nym w Lublinie (UM), Politechnice Lubelskiej (PL) i Uni
wersytecie Marii CurieSkłodowskiej (UMCS). Liczebność 
ankietowanych z poszczególnych uczelni wynosiła odpo
wiednio: 115, 77, 108 osób. Badanie zrealizowano w grud
niu 2015 r., a udział w nim był dobrowolny i miał charak
ter anonimowy. W badaniu wzięło udział 121 mężczyzn 
(40,33%) i 179 kobiet (59,66%) w wieku 19–32 lat. Średnia 
arytmetyczna wieku badanych wyniosła 22,98 lat. Uczest
nicy badania w 37,33% (n = 112) pochodzili ze wsi, 32,66% 
(n = 98) z miasta do 100 tys. mieszkańców, a 30% (n = 90) 
z  miasta powyżej 100  tys. mieszkańców. Ponad połowa 
(56,66%, n = 170) respondentów w czasie badania miesz
kała w akademiku. Pozostali ankietowani studenci miesz
kali na stancji (25,66%, n = 77), w samodzielnym mieszka
niu (11%, n = 33) lub w domu rodzinnym (6,66%, n = 20). 
Prawie połowa ankietowanych (45,66%, n = 137) w czasie 
badania nie pracowała, 31,33% (n = 94) wykonywało pra
cę fizyczną, a 23% (n = 69) umysłową. Znaczący odsetek 
respondentów (72,33%, n = 217) był stanu wolnego. Ba
danych poproszono o dokonanie samooceny stylu życia. 



O. Dąbska, et al. Sposoby studentów na radzenie sobie ze stresem30

Większość respondentów (69%, n = 207) uważała swój styl 
życia za zdrowy, tylko 20,66% (n = 62) za niesprzyjający 
zdrowiu, a 10,33% (n = 31) nie potrafiło go ocenić.

Przeprowadzając badania, posłużono się metodą son
dażu diagnostycznego, techniką ankietową. Narzędziem 
badawczym był Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze 
Stresem (MiniCOPE) autorstwa Zygfryda Juczyńskiego 
i Niny OgińskiejBulik, który jest przeznaczony do oceny 
radzenia sobie ze stresem i sposobów reagowania na sy
tuacje trudne. Kwestionariusz zawiera 28 stwierdzeń roz
poczynających się od słów: „Gdy jestem w bardzo trudnej 
sytuacji, to zazwyczaj…”, podlegających czterostopniowej 
ocenie, która przedstawia się następująco: 0 – prawie ni
gdy tak nie postępuję, 1 – rzadko tak postępuję, 2 – często 
tak postępuję, 3 – prawie zawsze tak postępuję.

Drugim wykorzystanym w badaniu narzędziem był au
torski „Test radzenia sobie ze stresem”. W kwestionariuszu 
znajduje się 16 pytań badających sposoby reagowania na 
stres. Pytania są zamknięte, a  ankietowani mogli udzie
lić jednej odpowiedzi. Warianty odpowiedzi opatrzono 
skalą punktową 0–2. Zakres wyników ogólnych „Testu 
radzenia sobie ze stresem” był następujący: a) poziom ni
ski, tj. ≤ 19 punktów; b) poziom średni – wyniki mieszczą 
się w przedziale 20–26 punktów; c) poziom wysoki, czy
li ≥ 27 punktów. Im więcej uzyskanych punktów, tym bar
dziej konstruktywne sposoby walki ze stresem wykazują 
badani. Do kwestionariusza dołączono metryczkę z pyta
niami o czynniki socjodemograficzne.

Analizę statystyczną zebranych danych przeprowadzo
no z użyciem oprogramowania STATISTICA 10. Posłużo
no się testem U MannaWhitneya z wykorzystaniem testu 
Z dla dwóch grup zmiennych niezależnych, a dla więcej 
niż dwóch grup zmiennych testem KruskalaWallisa. Za 
poziom istotności przyjęto wartość 0,05. Jako zmienną 

zależną przyjęto poziom odpowiedzi na pytania dotyczą
ce sposobów radzenia sobie ze stresem w poszczególnych 
kwestionariuszach, a czynniki socjodemograficzne, takie 
jak: płeć, rodzaj wykonywanej pracy, miejsce pobytu i po
chodzenia, stan cywilny, rodzaj uczelni oraz samoocenę 
stylu życia badanych uznano za zmienne niezależne.

Wyniki
Średnia odpowiedzi uzyskanych w badaniu z użyciem 

kwestionariusza MiniCOPE była równa 38,68 punktów. 
Średni wynik poprawnych odpowiedzi w autorskim teście 
wyniósł natomiast 14,27 punktów (45%) na 32 możliwe do 
uzyskania. Analiza zebranego materiału daje obraz dosta
tecznego poziomu wiedzy na temat prozdrowotnych spo
sobów radzenia sobie ze stresem młodzieży z  lubelskich 
uczelni wyższych.

W  wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że 
osoby mieszkające w akademiku charakteryzują się wyż
szym poziomem wiedzy na temat konstruktywnych spo
sobów walki ze stresem niż pozostali studenci. Różnice 
były istotne statystycznie (p = 0,04) w przypadku „Testu 
radzenia sobie ze stresem”. W  ocenie z  wykorzystaniem 
kwestionariusza MiniCOPE nie stwierdzono różnic istot
nych statystycznie między grupami (p = 0,32) – tab. 1.

Istotne statystycznie różnice występowały między samo
oceną stylu życia a wynikami badań „Testu radzenia sobie ze 
stresem” (p = 0,04). Osoby, które nie potrafiły ocenić swoje
go stylu życia wykazywały lepszą znajomość sposobów wal
ki ze stresem. W przypadku drugiego testu nie stwierdzono 
różnic istotnych statystycznie (p = 0,67) – tab. 2.

Zebrany materiał badawczy oraz jego analiza pozwa
lają stwierdzić, że w  badanej grupie studentów płeć nie 

Tabela 1. Porównanie wyników Mini-COPE i „Testu radzenia sobie ze stresem” w zależności od miejsca pobytu badanych

Table 1. The comparison of the results of the Mini-COPE and authors’ own test of coping with stress according to the respondents’ place of stay

Poziom odpowiedzi 
dotyczących radzenia sobie 
ze stresem

Miejsce pobytu

Test Kruskala-Wallisau rodziców
n = 20

w akademiku
n = 170

na stancji
n = 77

w samodzielnym 
mieszkaniu

n = 33

Me SD Me SD Me SD Me SD H p

„Test radzenia sobie ze stresem” 13,5 3,17 14 4,08 13 4,09 14 4,72 7,98078 0,04

Mini-COPE 37,5 8,76 39 8,56 38 8,42 38 6,34 3,48388 0,32

Tabela 2. Porównanie wyników Mini-COPE i „Testu radzenia sobie ze stresem” w zależności od stylu życia badanych

Table 2. The comparison of the results of the Mini-COPE and authors’ own test of coping with stress according to the respondents’ lifestyle

Poziom odpowiedzi 
dotyczących radzenia sobie 
ze stresem

Styl życia
test Kruskala-Wallisazdrowy

n = 207
niezdrowy

n = 62
nie potrafię go ocenić

n = 31

Me SD Me SD Me SD H p

„Test radzenia sobie ze stresem” 14 4,03 13 4,05 15 4,66 6,148146 0,04

Mini-COPE 39 7,59 39 8,01 39 6,13 0,789468 0,67
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miała wpływu na wybór sposobów radzenia sobie ze stre
sem (MiniCOPE p = 0,15; „Test radzenia sobie ze stre
sem” p = 0,99). Rodzaj wykonywanej pracy nie różnicował 
wiedzy na temat walki ze stresem wśród respondentów 
(MiniCOPE p  =  0,98; „Test radzenia sobie ze stresem” 
p = 0,84). Młodzież studiująca na Uniwersytecie Medycz
nym w  Lublinie nie wykazała się wyższym poziomem 
wiedzy na temat konstruktywnych sposobów zwalcza
nia stresu niż ankietowani z pozostałych szkół wyższych 

(MiniCOPE p  =  0,39; „Test radzenia sobie ze stresem” 
p = 0,86). Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy 
między stanem cywilnym (MiniCOPE p = 0,71; „Test ra
dzenia sobie ze stresem” p = 0,32), miejscem pochodzenia 
(MiniCOPE p  =  0,24; „Test radzenia sobie ze stresem” 
p = 0,62) badanych studentów a wiedzą dotyczącą zdro
wych sposobów redukowania stresu.

Pierwszym stosowanym w  badaniu narzędziem był 
kwestionariusz MiniCOPE. Znaczna część zawartych 

Tabela 3. Odpowiedzi badanych na pytania zawarte w kwestionariuszu Mini-COPE

Table 3. Respondents’ answers to the Mini-COPE questionnaire

Treść pytania
Odsetek odpowiedzi

„0 – prawie nigdy 
tak nie postępuję”

Odsetek odpowiedzi
„1 – rzadko tak 

postępuję”

Odsetek odpowiedzi
„2 – często tak 

postępuję”

Odsetek odpowiedzi
„3 – prawie zawsze 

tak postępuję”

Zajmuję się pracą lub innymi czynnościami, żeby 
o tym nie myśleć

33,33% (n = 100) 32% (n = 96) 18,33% (n = 55) 16, 33% (n = 49)

Moje wysiłki koncentrują się na tym, aby coś z tą 
sytuacją zrobić

36% (n = 108) 37,66% (n = 113) 15,33% (n = 46) 11% (n = 33)

Mówię do siebie „to nieprawda” 41% (n = 123) 42,33% (n = 127) 16,66% (n = 50) 0% (n = 0)

Piję alkohol lub zażywam inne środki, aby poczuć się 
lepiej

54,33% (n = 163) 34% (n = 102) 10,33% (n = 31) 1,33% (n = 4)

Uzyskuję wsparcie emocjonalne od innych 50,67% (n = 152) 24% (n = 72) 12,66% (n = 38) 12,66% (n = 38)

Rezygnuję z prób osiągnięcia celu 39,33% (n = 118) 33,67% (n = 101) 14,66% (n = 44) 12,33% (n = 37)

Podejmuję działania, aby poprawić tę sytuację 36% (n = 108) 38% (n = 114) 15% (n = 45) 11% (n = 33)

Nie chcę uwierzyć, że to naprawdę się zdarzyło 42,67% (n = 128) 40,33% (n = 121) 16% (n = 48) 1% (n = 3)

Mówię o rzeczach, które pozwalają mi uciec od 
nieprzyjemnych uczuć

0% (n = 0) 14,66% (n = 44) 41,67% (n = 125) 43,67% (n = 131)

Szukam rady i pomocy u innych dotyczącej tego, co 
należy zrobić

0% (n = 0) 14% (n = 42) 42% (n = 126) 44% (n = 132)

Piję alkohol lub zażywam inne środki, co pomaga mi 
przez to przejść

53,67% (n = 161) 34,67% (n = 104) 11,33% (n = 34) 0,33% (n = 1)

Staram się zobaczyć to w innym, bardziej 
pozytywnym świetle

0% (n = 0) 3,66% (n = 11) 56,67% (n = 170) 39,67% (n = 119)

Krytykuję samego siebie 0% (n = 0) 4,66% (n = 14) 56,67% (n = 170) 38,67% (n = 116)

Staram się wypracować strategię czy plan określający, 
co należy robić

0% (n = 0) 15,67% (n = 47) 41% (n = 123) 43,33% (n = 130)

Otrzymuję otuchę i zrozumienie od innych 0% (n = 0) 14,33% (n = 43) 41% (n = 123) 44,67% (n = 134)

Rezygnuję z poradzenia sobie z tym 42,67% (n = 128) 41,33% (n = 124) 16% (n = 48) 0% (n = 0)

Szukam dobrych stron w tym, co się zdarzyło 8% (n = 24) 34% (n = 102) 45,33% (n = 136) 12,67% (n = 38)

Żartuję na ten temat 43,67% (n = 131) 40,33% (n = 121) 16% (n = 48) 0% (n = 0)

Robię coś, aby mniej o tym myśleć, np. idę do kina, 
oglądam TV, czytam, śnię na jawie, śpię lub robię zakupy

0,33% (n = 1) 1,33% (n = 4) 62% (n = 186) 36,33% (n = 109)

Akceptuję, że to się już stało 7,67% (n = 23) 37,67% (n = 113) 42,33% (n = 127) 12,33% (n = 37)

Ujawniam swoje negatywne emocje 7,66% (n = 23) 37,33% (n = 112) 42,33% (n = 127) 12,67% (n = 38)

Staram się znaleźć ukojenie w religii lub w swojej 
wierze

43% (n = 129) 44,66% (n = 134) 12,33% (n = 37) 0% (n = 0)

Otrzymuję pomoc lub poradę od innych osób 0% (n = 0) 14,67% (n = 44) 42% (n = 126) 43,33% (n = 130)

Uczę się z tym żyć 42,33% (n = 127) 40,66% (n = 122) 17% (n = 51) 0% (n = 0)

Poważnie zastanawiam się nad tym, jakie kroki należy 
podjąć

1% (n = 3) 13,66% (n = 41) 40,33% (n = 121) 45% (n = 135)

Obwiniam siebie za to, co się stało 42,33% (n = 127) 40,33% (n = 121) 17% (n = 51) 0,33% (n = 1)

Modlę się lub medytuję 42% (n = 126) 44% (n = 132) 13,66% (n = 41) 0,33% (n = 1)

Traktuję tę sytuację jak zabawę 42% (n = 126) 41% (n = 123) 17% (n = 51) 0% (n = 0)
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w nim pytań dotyczyła wsparcia uzyskiwanego w trudnej 
sytuacji od osób trzecich. Na pomoc, poradę od innych 
osób mogła liczyć znaczna część badanych. Studenci aż 
w 85,33% (n = 256) podkreślali często uzyskiwane wspar
cie społeczne. Otuchę i zrozumienie od innych otrzymało 
85,67% (n = 257) respondentów. Badani wskazywali tak
że na poszukiwanie u  innych rad dotyczących tego, co 
powinni zrobić. Aż 86% (n  =  258) ankietowanych radzi 
się najbliższych, napotykając problem. Kolejną badaną 
kwestią była analiza sposobów radzenia sobie ze stresem. 
W tym przypadku prawie jedna trzecia (n = 104) bada
nych, aby nie myśleć o trudnościach, ucieka się do podej
mowania nadmiernej pracy. Zaobserwowano pozytywne 
zjawisko, jakim jest stronienie od używek przez znaczną 
część lubelskich studentów w  trudnych sytuacjach. Aż 
88,33% (n = 265) studentów twierdzi, że nie sięga po al
kohol lub inne środki psychoaktywne w  celu poprawy 
samopoczucia. W kwestionariuszu znajdowało się także 
pytanie o pozytywne sposoby radzenia sobie ze stresem. 
Studenci, aby nie myśleć o trudnościach (98,33%, n = 295), 
idą z kina, oglądają TV, czytają, śpią, robią zakupy. Odpo
wiedzi na pozostałe pytania zawarte w  kwestionariuszu 
MiniCOPE przedstawiono w tabeli 3.

Drugim narzędziem, za pomocą którego badano sposo
by radzenia sobie ze stresem prezentowane przez lubel
skich studentów był autorski kwestionariusz. Już w pierw
szym pytaniu stwierdzono, iż połowa (n = 149) badanych 
bardzo często tłumi złość. Największe odprężenie przyno
si im (35%, n = 105) jedna z ulubionych form aktywności, 
np. jogging, pływanie, tenis, taniec. Niemal jedna czwarta 
(n = 74) badanych za bardzo odprężające uważa oglądanie 
w samotności telewizji. Następnie 23% (n = 69) wskaza
ło na wspólne wyjście ze znajomymi, a  17,33% (n  =  52) 
na długi, nieograniczony sen. Wśród ankietowanych aż 
55,33% (n  =  166) za sposób radzenia sobie ze stresem 
uważa słuchanie ulubionej muzyki, która poprawia na
strój. Wyłącznie 18,67% (n = 56) traktuje wysiłek fizyczny 
jako najlepszy sposób, by rozładować napięcie. Kolejne 
pytania dotyczyły roli relaksacji w  walce ze stresem. Aż 
43,67% (n = 131) stosuje techniki relaksacyjne, medytację 
bądź inne formy działające rozluźniająco i  wyciszająco. 
Następnie 37,67% (n = 113) w stresującej sytuacji potrafi 
wyciszyć się przez miarowy i  głęboki oddech przeponą. 
Na pytanie „Co robisz, gdy masz trudny etap w  swoim 
życiu – na twoją głowę zwaliło się dużo trudnych spraw, 
masz wrażenie, że stres cię przerósł i czujesz się absolut
nie bezradny/a?” ankietowani odpowiedzieli następująco: 
28,67% (n = 86) zamartwia się, 23% (n = 69) zwraca się do 
najbliższej przyjaciółki po poradę i wsparcie, 22% (n = 66) 
czeka z  nadzieją, że problem się sam rozwiąże, 19,67% 
(n = 59) sięga po używki, 6,66% (n = 20) wypisuje na kart
ce różne możliwe rozwiązania problemu i zabiera się za 
realizację pierwszego z  listy. Kolejne pytania kwestiona
riusza dotyczyły stosowania używek w związku z naraże
niem na stres. Dokładnie 89 badanych w stresujących sy

tuacjach sięga po używki, przy czym w 84% przypadków 
są to papierosy. Aż 38,67% (n = 116) objada się w sytuacji 
stresu, co uważa za prawdziwy problem. Pozostała część 
badanych, kiedy przeżywa silny stres, nie jest w stanie nic 
przełknąć. Aż 25% (n = 75) respondentów po silnym stre
sie doświadcza dolegliwości fizycznych, takich jak ból gło
wy, brzucha. Wyłącznie 17,67% (n = 53) twierdzi, że stres 
nie wywołuje u  nich żadnych problemów zdrowotnych. 
Na pytanie „Zbliża się dzień ważnej dla ciebie prezenta
cji. Wieczór wcześniej jesteś bardzo podenerwowany/a. 
Co robisz?” studenci udzielili następujących odpowiedzi: 
44% (n = 132) denerwuje się i wszystko próbuje dopiąć na 
ostatnią chwilę, 38,67% (n = 116) stara się intensywnym 
treningiem rozładować napięcie, 17,33% (n  =  52) bierze 
ciepłą kąpiel przed snem i wypija filiżankę melisy.

Omówienie
Młodzież styka się obecnie z coraz większą liczbą roz

maitych wyzwań i trudności wywołujących stres. Nie je
steśmy w  stanie uniknąć stresu, ale możemy go kontro
lować i ograniczać jego skutki. Współcześnie szczególne 
znaczenie przypisuje się procesom radzenia sobie ze 
stresem. Ludzie mają do dyspozycji wiele takich strategii. 
W badaniach własnych studenci nie wskazywali na kon
kretną strategię radzenia sobie ze stresem. W swoich za
chowaniach odwoływali się do 3 głównych strategii skon
centrowanych na zadaniu, emocjach i unikaniu.

Zdaniem Juczyńskiego przebieg procesu radzenia so
bie ze stresem jest determinowany przez posiadane za
soby osobiste oraz sieć wsparcia społecznego. Uważa on, 
że nieodpowiednio dobrany sposób niwelowania stresu 
„(...) może prowadzić do podejmowania zachowań ryzy
kownych dla zdrowia (używanie alkoholu, tytoniu) lub 
też niepodejmowania adaptacyjnych zachowań zarad
czych”.12 Siudem przeprowadziła badania dotyczące spo
sobów radzenia sobie z  trudnościami wśród uczącej się 
młodzieży, z których wynika, iż młodzi zazwyczaj radzili 
sobie ze stresem, podejmując działania zaradcze. Dążyli 
do rozwiązania problemu. Równie często preferowali styl 
opierający się na unikaniu. Wykazywali „(...) tendencję do 
ucieczki od myślenia, przeżywania i doświadczania sytu
acji stresowej. Najmniej badanych osób wybrało sposób 
radzenia sobie ze stresem poprzez koncentrację na włas
nym stanie emocjonalnym (...) szukając sposobu obniże
nia napięcia poprzez myślenie życzeniowe czy fantazjo
wanie”.13 Zdaniem Lazarusa i Folkman radzenie sobie ze 
stresem może wiązać się z  podejmowaniem zachowań 
antyzdrowotnych.14 Stosowanie substancji psychoak
tywnych jest przykładem strategii ucieczkowounikowej. 
Makowska i  Poprawa uważają, że zażywanie środków 
psychoaktywnych, np. alkoholu, leków, narkotyków, ale 
również objadanie się, hazard, długotrwałe oglądanie te
lewizji to działania podejmowane w celu regulacji emo
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cji.15 Zachowania takie są określane mianem autodestruk
tywnej strategii radzenia sobie. Doświadczanie przykrych 
napięć jest niekiedy przyczyną rozwoju nieprawidłowych 
zachowań żywieniowych. Pietrzykowska i  WieruszWy
socka są zdania, iż przejadanie się jest postrzegane jako 
sposób na ucieczkę od negatywnych emocji. „Nadmierne 
spożywanie żywności, w  szczególności cukru, alkoholu 
może być spowodowane nieumiejętnością radzenia sobie 
ze stresem”.16 W badaniach Hubert ankietowani z grupy 
wiekowej 16–24  lat prezentowali najczęściej styl skon
centrowany na emocjach (32%). Kolejne 24% wybrało 
styl skoncentrowany na unikaniu, a  22%, doświadczając 
trudnej sytuacji, koncentruje się na jej rozwiązaniu. „Do
minujący model emocjonalnego podejścia do problemu 
można uzasadnić brakiem doświadczenia życiowego 
i wypracowanego sposobu reagowania w sytuacjach trud
nych. Emocje zyskują pierwszeństwo nad racjonalnym 
podejściem do problemu”.17 Kwiatkowska et  al. uważają, 
że sposobem na radzenie sobie ze stresem jest wsparcie 
społeczne, które zmniejsza dyskomfort emocjonalny, po
zwala zaadaptować się do trudnej sytuacji.18

Warto także przyjrzeć się wynikom zagranicznych ba
dań poruszających problematykę stresu wśród studiu
jącej młodzieży. Dahlin, Joneborg i  Runeson dokonali 
oceny narażenia na różne czynniki stresogenne i wystę
powanie depresji wśród szwedzkich studentów medycy
ny na różnych poziomach kształcenia, biorąc pod uwagę 
zmienną w postaci płci. Wykazano, iż kobiety odczuwają 
większe natężenie stresu niż mężczyźni. Studenci medy
cyny uzyskali wyższy wskaźnik depresji w  porównaniu 
z populacją ogólną.19 Podobne wyniki uzyskano w bada
niach własnych. Mimo że nie stwierdzono istotnych sta
tystycznie różnic względem płci i rodzaju uczelni, kobiety 
wskazywały na częstsze i  silniejsze działanie stresu, tak 
samo jak studenci kierunków medycznych. Porównanie 
poziomu działania stresu, częstości występowania stre
sorów i poczucia własnej skuteczności w radzeniu sobie 
w  sytuacjach trudnych było przedmiotem badań Awé 
et al. Zespół wykazał, że poziom odczuwanego stresu był 
podobny, jeśli weźmie się pod uwagę studentów pocho
dzących z  różnych ośrodków naukowych, a  zauważone 
niewielkie różnice wynikają z  przyjętych metod dydak
tycznych, wsparcia instytucjonalnego, klimatu na uczel
ni.20 Zbliżone wyniki uzyskano w  badaniach własnych. 
Abdollahi et al. badali zależność między umiejętnościami 
rozwiązywania problemów i postrzeganiem stresu wśród 
studentów z Malezji. Analiza pokazała, że studenci cha
rakteryzujący się małymi umiejętnościami rozwiązywa
nia problemów, niskim poziomem zaufania wybierali styl 
radzenia sobie ze stresem skoncentrowany na unikaniu. 
Ponadto częściej niż pozostali badani zgłaszali działanie 
stresu. Wyniki podkreślają konieczność nabywania przez 
młodych ludzi umiejętności rozwiązywania problemów, 
co w  znacznym stopniu wpływa na obniżenie poziomu 
stresu odczuwanego przez studentów.21 Kriener et  al. 

badali poczucie stresu psychospołecznego, a  także sto
sowanie określonych strategii radzenia sobie ze stresem 
wśród studentów. Uzyskane przez nich wyniki pokazują, 
że jeden na trzech studentów odczuwa silny stres. Mimo 
tych niekorzystanych rezultatów, tylko 25% badanych ko
rzystało z  pomocy specjalistycznego poradnictwa. Stu
denci zmniejszają stres, wykorzystując przede wszystkim 
dysfunkcjonalne strategie radzenia sobie z nim. Badacze 
podkreślili konieczność realizacji seminariów na temat 
radzenia sobie ze stresem na uniwersytetach, co może 
przyczynić się do zmniejszenia częstotliwości występo
wania zdarzeń, na które nie ma się wpływu i  napięcia 
wśród studentów.22 W badaniach własnych studenci nie 
wskazywali na istnienie jednego, najbardziej skutecznego 
sposobu radzenia sobie ze stresem. Ważne, by dyspono
wać jak największą liczbą różnych metod i zasobów przy
danych do niwelowania stresujących sytuacji. Metzger 
et  al. badali występowanie zachowań antyzdrowotnych 
wśród afroamerykańskich studentów. Z  przeprowadzo
nych przez nich badań wynika, iż wzmożone spożywanie 
alkoholu i  ryzykowne zachowania seksualne są typowe 
dla osób narażonych na silny stres.23 Należy podkreślić, że 
w badaniach własnych ankietowani w niewielkim stopniu 
uciekają się do używek w  odpowiedzi na stres. W  sytu
acji będącej źródłem stresu badana młodzież angażuje się 
intensywnie w  kontakty towarzyskie, szukając w  innych 
osobach potrzebnego wsparcia.

Wnioski
Badania wykazały, że stosowane przez młodzież sposo

by radzenia sobie w trudnych sytuacjach są średnio zado
walające. Wskazuje na to średnia liczba punktów uzyska
nych przez ankietowanych z  testu opracowanego przez 
autorów niniejszej pracy. Badani osiągnęli wynik poniżej 
przyjętych progów punktowych.

Miejsce zamieszkania i samoocena stylu życia badanych 
osób korelowały z poziomem odczuwanego stresu. Istot
nie wyższy poziom wiedzy o konstruktywnych sposobach 
działania w trudnych sytuacjach mieli studenci zamiesz
kujący domy studenckie i osoby, które nie potrafiły ocenić 
swojego stylu życia.

Radzenie sobie ze stresem zależy w  dużej mierze od 
zmiennych osobowościowych, rzutujących na wybór stra
tegii radzenia sobie. Za najbardziej prozdrowotny styl ra
dzenia sobie uważa się styl skoncentrowany na zadaniu.

Wiedza to najistotniejszy element oddziałujący na 
zachowania zdrowotne ludności. W  związku z  narasta
jącym problemem narażenia na stres jest konieczne po
pularyzowanie informacji o sposobach radzenia sobie ze 
stresem. Ważnym działaniem jest zwiększenie świado
mości studentów na temat własnych zasobów i  ograni
czeń, a  także prowadzenie szkoleń kształtujących umie
jętności społeczne.
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Streszczenie
Wprowadzenie. Sposób żywienia, obok aktywności fizycznej, jest jednym z dominujących czynników decy-
dujących o utrzymaniu i doskonaleniu potencjału zdrowotnego człowieka. Racjonalna dieta pokrywająca za-
potrzebowanie organizmu na wszystkie niezbędne składniki odżywcze nie tylko umożliwia zachowanie zdro-
wia i odpowiedni rozwój psychofizyczny jednostki, ale także zmniejsza ryzyko wystąpienia nadwagi i otyłości 
oraz innych przewlekłych chorób niezakaźnych, między innymi układu krążenia, cukrzycy typu 2 i osteoporozy.

Cel pracy. Ocena częstotliwości spożycia wybranych produktów spożywczych przez studentów uczelni 
wyższych.

Materiał i metody. Badaniem objęto 422 studentów z 3 województw: opolskiego, dolnośląskiego i ślą-
skiego. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystując autorski kwestionariusz ankiety 
w formie tabeli z wybranymi produktami spożywczymi. Analizowano zależności występujące między czę-
stością spożycia produktów a płcią badanych. Studenci określali częstotliwość spożycia wybranych produk-
tów spożywczych za pomocą sześciostopniowej skali.

Wyniki. Częstotliwość spożycia wybranych produktów spożywczych była istotnie statystycznie zależna od 
płci badanych. Kobiety częściej spożywały ciemne pieczywo, mleko i napoje mleczne, sery kwasowe, ryby, 
masło, ciasta i ciastka, surowe i gotowane warzywa oraz owoce, a także wodę mineralną, kawę naturalną 
i herbatę. Z kolei mężczyźni częściej wybierali pieczywo jasne, ryż, jaja, czerwone mięso, słone przekąski, 
produkty typu fast food, frytki, napoje gazowane oraz alkohole. Sposób żywienia większości badanych stu-
dentów odbiegał od zalecanego modelu odżywiania. Za nieprawidłowe nawyki żywieniowe wszystkich stu-
dentów uznano: zbyt małą częstość spożycia pełnoziarnistego pieczywa, kasz, ryżu, mleka i jego przetworów, 
ryb, suchych nasion roślin strączkowych, warzyw oraz owoców. 

Wnioski. Nawyki żywieniowe w zakresie częstotliwości spożycia wybranych produktów spożywczych wy-
magają zmian i wskazują na potrzebę zwiększenia świadomości badanych studentów, szczególnie płci mę-
skiej, odnośnie do roli prawidłowego odżywiania się jako ważnego elementu profilaktyki zdrowotnej.

Słowa kluczowe: studenci, częstotliwość spożycia, produkty spożywcze
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Wprowadzenie
Sposób żywienia, obok aktywności fizycznej, jest jed-

nym z  dominujących czynników decydujących o  utrzy-
maniu i doskonaleniu potencjału zdrowotnego człowieka. 
Racjonalna dieta, pokrywająca zapotrzebowanie orga-
nizmu na wszystkie niezbędne składniki odżywcze, nie 
tylko umożliwia zachowanie zdrowia i  odpowiedni roz-
wój psychofizyczny jednostki, ale także zmniejsza ryzyko 
wystąpienia nadwagi i otyłości oraz innych przewlekłych 
chorób niezakaźnych, między innymi układu krążenia, 
cukrzycy typu 2 i osteoporozy.1

Biorąc pod uwagę nawyki żywieniowe, stwierdzono, że 
osoby studiujące są swoistą grupą społeczną. Z jednej stro-
ny okres wzmożonej aktywności umysłowej, jakim jest czas 
studiów, powinien być wspomagany przez odpowiedni spo-
sób odżywiania się. Z drugiej natomiast, opuszczenie domu 
rodzinnego, duża aktywność społeczna, nieregularny tryb 
życia i wysoki poziom stresu związany z obowiązkami aka-
demickimi mogą być przyczyną negatywnych zachowań 
zdrowotnych, takich jak: niewłaściwe odżywianie, brak 
aktywności fizycznej i nałogi.2,3 Kolejnym ważnym czynni-
kiem wpływającym na liczne nieprawidłowości w sposobie 
odżywiania tej grupy mogą być ograniczone środki finanso-
we, co sprawia, że studenci chętnie sięgają po tańsze, w du-
żym stopniu przetworzone produkty (tzw. żywność wygod-
ną) lub rezygnują ze spożycia niektórych podstawowych 
posiłków.4–6 Skutkiem monotonnej diety, nieregularnych 
posiłków spożywanych w pośpiechu są niedobory składni-
ków odżywczych, składników mineralnych i witamin.7,8

Celem pracy była ocena częstotliwości spożycia wybra-
nych produktów spożywczych przez studentów uczelni 
wyższych w województwach: opolskim, śląskim i dolnoślą-
skim oraz wskazanie obszarów występowania nieprawidło-
wych nawyków żywieniowych w badanej grupie studentów.

Materiał i metody
Badanie ankietowe przeprowadzono wśród 454 studen-

tów z 3 województw: opolskiego, śląskiego i dolnośląskie-
go. W  badaniu uczestniczyły osoby studiujące w  trybie 
stacjonarnym, spełniające kryterium wieku (19–26  lat), 
miejsca odbywania studiów oraz stosowania diety pod-
stawowej. Wykluczono 32  osoby niespełniające wszyst-
kich kryteriów. Badaniem objęto 422 osoby, z czego 70% 
(n = 296) stanowiły kobiety, a 30% (n = 126) – mężczyźni.

Niedowagę miało 28% (n  =  120) badanych, prawidło-
wą masę ciała – 57% (n = 239), nadwagę – 14% (n = 57), 
a otyłość – 1% (n = 6). W badanej grupie 10% (n = 42) 
osób zadeklarowało bardzo dobrą sytuację materialną, 
64% (n = 271) – dobrą, 24% (n = 102) – dostateczną, a 2% 
(n = 8) – złą. W województwie dolnośląskim studiowało 
40% (n = 169) respondentów, w województwie opolskim 
37% (n  =  155), a  śląskim –  23% (n  =  98). Wśród bada-
nych przeważały osoby mieszkające samodzielnie (62%, 
n  =  262). Pozostali ankietowani mieszkali z  rodzicami 
(38%, n = 160).

Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, wy-
korzystując autorski kwestionariusz ankiety w  formie 
tabeli z  wybranymi produktami spożywczymi. Studenci 
określali częstotliwość spożycia produktów spożywczych 
(tab. 1 i 2) za pomocą 6-stopniowej skali. Każdej częstotli-
wości przypisano następujące punkty: kilka razy dziennie 
– 6 pkt, raz dziennie – 5 pkt, kilka razy w tygodniu – 4 pkt, 
raz w tygodniu – 3 pkt, rzadko – 2 pkt, nigdy – 1 pkt. Re-
spondentów zapytano ponadto o  dane socjodemogra-
ficzne (wiek, płeć, rodzaj stosowanej diety, tryb i miejsce 
studiowania, sytuację materialną, warunki mieszkaniowe) 
i antropometryczne (wysokość i masę ciała).

Na podstawie zebranych danych wyliczono średnią czę-
stotliwość spożycia wybranych produktów spożywczych 

Abstract
Background. Diet, in addition to physical activity, is one of dominant factors determining the maintenance and improvement of human health.

Objectives. The aim of the study was to evaluate the frequency of consumption of selected food products by university students.

Material and methods. The study included 422 students from 3 regions: Opole, Lower Silesia and Silesia. In the study, the authors used poll diagnostic method, 
an original questionnaire in the form of a table with selected food products. Students determined the frequency of consumption of selected food products on 
a 6-level scale.

Results. The frequency of consumption of selected food products depended on respondents’ gender. Women showed higher consumption frequency of dark bread, 
milk, milk drinks, acid cheese, fish, butter, cakes, pastries, cooked and raw vegetables, fruits, mineral water, natural coffee, and tea. On the other hand, men more fre-
quently consumed white bread, rice, eggs, red meat, salty snacks, fast food, chips, soft drinks, and alcohol. The diet of the majority of surveyed students from Opole, 
Silesia and Lower Silesia universities differed from the recommended nutrition model. Bad eating habits in both sexes included too low consumption frequency of 
whole-wheat bread, groats, rice, milk and dairy products, fish, dry legumes, vegetables and fruits. Taking into account the frequency of consuming selected food 
products, we demonstrated that women consume more dark bread, milk and milk drinks, cheese, raw and cooked vegetables, fruits, and mineral water.

Conclusions. Eating habits in terms of the frequency of eating selected food products not only require modification, but also indicate a need to increase the aware-
ness of surveyed students, especially males, about the role of proper nutrition in preventive health care.

Key words: students, frequency of consumption, food products
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dla wszystkich respondentów oraz z uwzględnieniem płci. 
Wyniki opracowano statystycznie z  użyciem programu 
STATISTICA 10.0. Dokonano obliczeń wartości średniej 
(x–) oraz odchylenia standardowego (SD). W  celu wyka-
zania zależności między częstością spożycia wybranych 
produktów a  płcią zastosowano test χ2 Pearsona, przyj-
mując poziom istotności dla p = 0,05.

Wyniki
W tabelach 1 i 2 przedstawiono średnią częstotliwość 

spożycia wybranych produktów spożywczych wśród ba-
danej grupy studentów.

Ankietowani spożywali jasne i ciemne pieczywo z taką 
samą częstotliwością, tj. raz lub kilka razy w  tygodniu 
(tab. 1). Częstotliwość spożycia tych produktów była za-

leżna od płci (p ≤ 0,05). Kobiety jadły ciemne pieczywo 
kilka razy w  tygodniu (x– = 3,90), a mężczyźni raz w  ty-
godniu (x–  =  3,08). Z  kolei mężczyźni jasne pieczywo 
spożywali kilka razy w tygodniu, a kobiety do kilku razy 
w tygodniu (x– = 4,10 vs x– = 3,46). Kasze konsumowano 
rzadko (x–  =  2,37), bez względu na płeć badanych stu-
dentów (x–  =  2,44 vs  x–  =  2,22). Analiza statystyczna nie 
wykazała także istotnego zróżnicowania częstotliwości 
spożycia makaronu od płci (x– = 2,93 vs x– = 2,97), który 
był konsumowany raz w tygodniu. Częstotliwość spożycia 
ryżu była determinowana przez płeć (p ≤ 0,05). Mężczyźni 
spożywali ryż ze średnią częstotliwością raz w tygodniu, 
a  kobiety raz w  tygodniu albo rzadziej (tab.  1). Gotowe 
śniadaniowe produkty zbożowe były spożywane raz w ty-
godniu (x– = 2,89). Analiza statystyczna nie potwierdziła 
różnicy w  częstotliwości spożycia tego typu produktów 
w zależności od płci ankietowanych.

Tabela 1. Średnia częstotliwość spożycia produktów zbożowych, mleka i produktów mlecznych, mięsa, wędlin, ryb oraz tłuszczów z uwzględnieniem płci

Table 1. The average consumption frequency of cereal, milk, dairy, meat, cold cuts, and fish fats in relation to gender

Produkty spożywcze
Ogół populacji 

(n = 422)
Kobiety

(n = 296)
Mężczyźni
(n = 126) Test χ² Pearsona

x– ± SD x– ± SD x– ± SD

Pieczywo ciemne 3,65 ± 1,62 3,90 ± 1,59 3,08 ± 1,55 χ² Pearsona: 27,14; df = 5,
p = 0,0000

Pieczywo jasne 3,65 ± 1,61 3,46 ± 1,57 4,10 ± 1,63 χ² Pearsona: 17,50; df = 5,
p = 0,0036

Kasze 2,37 ± 0,88 2,44 ± 0,88 2,22 ± 0,87 χ² Pearsona: 10,04; df = 5,
p = 0,0741

Makarony 2,94 ± 0,80 2,93 ± 0,74 2,97 ± 0,92 χ² Pearsona: 10,06; df = 5,
p = 0,0735

Ryż 2,82 ± 0,89 2,76 ± 0,83 2,95 ± 1,02 χ² Pearsona: 15,99; df = 5,
p = 0,0069

Gotowe śniadaniowe produkty 
zbożowe

2,89 ± 1,32 2,97 ± 1,32 2,70 ± 1,32 χ² Pearsona: 8,39; df = 5,
p = 0,1358

Mleko 3,89 ± 1,47 4,02 ± 1,46 3,60 ± 1,48 χ² Pearsona: 11,74; df = 5,
p= 0,0386

Napoje mleczne 3,67 ± 1,15 3,76 ± 1,10 3,44 ± 1,22 χ² Pearsona: 12,95; df = 5,
p = 0,0239

Sery kwasowe 2,86 ± 1,11 2,97 ± 1,08 2,61 ± 1,15 χ² Pearsona: 15,82; df = 5,
p = 0,0074

Sery podpuszczkowe 3,38 ± 1,22 3,39 ± 1,22 3,38 ± 1,24 χ² Pearsona: 0,80; df = 5,
p = 0,9773

Jaja 3,11 ± 0,85 3,01 ± 0,79 3,12 ± 0,97 χ² Pearsona: 11,75; df = 5,
p = 0,0384

Mięso czerwone 2,69 ± 0,98 2,59 ± 0,94 2,92 ± 1,04 χ² Pearsona: 13,77; df = 5,
p = 0,0172

Mięso drobiowe 3,56 ± 0,88 3,53 ± 0,87 3,61 ± 0,91 χ² Pearsona: 3,31; df = 5,
p = 0,6515

Wędliny 3,63 ± 1,30 3,63 ± 1,31 3,61 ± 1,28 χ² Pearsona: 1,46; df = 5,
p = 0,9177

Ryby 2,57 ± 0,79 2,64 ± 0,78 2,41 ± 0,79 χ² Pearsona: 15,53; df = 5,
p = 0,0083

Masło 3,74 ± 1,78 3,81 ± 1,83 3,58 ± 1,64 χ² Pearsona: 11,56; df = 5,
p = 0,0414

Margaryna 2,53 ± 1,77 2,45± 1,76 2,71 ± 1,79 χ² Pearsona: 6,55; df = 5,
p = 0,2562
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Studenci spożywali mleko i napoje mleczne raz lub kilka 
razy w tygodniu (x– = 3,89, x– = 3,67). Istotnie częściej pro-
dukty te konsumowały studentki niż studenci (x–  =  4,02 
vs x– = 3,60; x– = 3,76 vs x– = 3,44). Równie większą, istotnie 
statystycznie częstotliwością spożycia twarogu charakte-
ryzowały się kobiety (x– = 2,97 vs x– = 2,61). Z kolei sery 
podpuszczkowe były spożywane bez względu na płeć, naj-
częściej raz w tygodniu (x– = 3,38). Z podobną częstotliwo-
ścią konsumowano jaja (x– = 3,11), ale w tym przypadku 
zaobserwowano niewielką, ale istotną statystycznie różni-
cę. Mężczyźni częściej niż kobiety spożywali jaja (x– = 3,12 
vs x– = 3,01).

Zróżnicowanie częstotliwości spożycia czerwonego 
mięsa przez kobiety i mężczyzn potwierdziła analiza sta-
tystyczna (p ≤ 0,05). Mężczyźni częściej niż kobiety jedli 
mięso dużych zwierząt rzeźnych (x–  =  2,92 vs  x–  =  2,59), 
tj. raz w tygodniu. Nie odnotowano różnic istotnych sta-

tystycznie w  częstotliwości spożycia mięsa drobiowego 
i  wędlin, biorąc pod uwagę płeć ankietowanych. Mięso 
drobiowe i wędliny były konsumowane raz lub kilka razy 
w tygodniu (x– = 3,56, x– = 3,63). Rzadko natomiast bądź 
raz w tygodniu były spożywane ryby (x– = 2,57) i częściej 
jadły je kobiety niż mężczyźni (x– = 2,64 vs x– = 2,41). Istot-
nie częściej, tj. kilka razy w tygodniu, masła jako tłuszczu 
do smarowania pieczywa używały studentki niż studenci 
(x– = 3,81 vs x– = 3,58). Analiza statystyczna wykazała, że 
margaryna była spożywana rzadziej niż raz w  tygodniu 
przez ankietowanych, bez względu na ich płeć (p > 0,05).

Większość respondentów, bez względu na płeć, spoży-
wała ziemniaki raz w tygodniu (x– = 3,10; tab. 2). Częściej 
niż kilka razy w tygodniu konsumowali surowe warzywa 
i owoce (x– = 4,20, x– = 4,53). Częstotliwość spożycia tych 
produktów była determinowana przez płeć (p  ≤  0,05). 
Zarówno w  przypadku warzyw, jak i  owoców istotnie 

Tabela 2. Średnia częstotliwość spożycia warzyw, owoców, słodyczy, słonych przekąsek, produktów typu fast food, napojów i alkoholi z uwzględnieniem płci

Table 2. The average consumption frequency of vegetables, fruits, sweets, salty snacks, fast food, drinks, and alcohol in relation to gender

Produkty spożywcze
Ogół populacji 

(n = 422)
Kobiety

(n = 296)
Mężczyźni
(n = 126) Test χ² Pearsona

x– ± SD x– ± SD x– ± SD

Ziemniaki 3,10 ± 1,01 3,14 ± 1,00 3,03 ± 1,04 χ² Pearsona: 2,22; df = 5,
p = 0,8174

Warzywa surowe 4,20 ± 1,42 4,52 ± 1,38 3,45 ± 1,24 χ² Pearsona: 55,68; df = 5,
p = 0,0000

Warzywa gotowane 3,64 ± 1,19 3,81 ± 1,15 3,21 ± 1,18 χ² Pearsona: 26,33; df = 5,
p = 0,0001

Owoce 4,53 ± 1,30 4,85 ± 1,20 3,76 ± 1,19 χ² Pearsona: 69,84; df = 5,
p = 0,0000

Suche nasiona roślin strączkowych 2,11 ± 0,88 2,18 ± 0,88 1,95 ± 0,86 χ² Pearsona: 14,23; df = 4,
p = 0,0066

Słodycze 3,73 ± 1,22 3,82 ± 1,25 3,52 ± 1,15 χ² Pearsona: 9,53; df = 5,
p = 0,0897

Ciasta i ciastka 3,11 ± 1,10 3,14 ± 1,09 3,04 ± 1,10 χ² Pearsona: 13,59; df = 5,
p = 0,0184

Przekąski słone 2,51 ± 1,02 2,47 ± 1,01 2,60 ± 1,04 χ² Pearsona: 11,50; df = 5,
p = 0,0424

Produkty typu fast food 2,07 ± 0,79 1,99 ± 0,71 2,26 ± 0,92 χ² Pearsona: 26,68; df = 5,
p = 0,0001

Frytki 2,03 ± 0,79 1,97 ± 0,68 2,19 ± 0,97 χ² Pearsona: 17,26; df = 5,
p = 0,0040

Soki i nektary owocowe 3,47 ± 1,33 3,53 ± 1,35 3,35 ± 1,27 χ² Pearsona: 2,52; df = 5,
p = 0,7729

Słodzone napoje gazowane 2,43 ± 1,23 2,22 ± 1,21 2,90 ± 1,14 χ² Pearsona: 45,60; df = 5,
p = 0,0000

Woda mineralna 5,34 ± 1,21 5,51 ± 1,03 4,96 ± 1,49 χ² Pearsona: 21,49; df = 5,
p = 0,0007

Kawa naturalna 3,46 ± 1,84 3,66 ± 1,82 3,01 ± 1,83 χ² Pearsona: 17,25; df = 5,
p = 0,0040

Herbata 4,62 ± 1,46 4,79 ± 1,40 4,22 ± 1,51 χ² Pearsona: 16,61; df = 5,
p = 0,0053

Alkohole wysokoprocentowe 2,03 ± 0,82 1,90 ± 0,71 2,34 ± 0,97 χ² Pearsona: 27,69; df = 5,
p = 0,0000

Alkohole średnio- i niskoprocentowe 2,44 ± 0,97 2,25 ± 0,79 2,89 ± 1,18 χ² Pearsona: 49,99; df = 5,
p = 0,0000
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częściej sięgały po nie kobiety niż mężczyźni (x–  =  4,52 
vs x– = 3,45; x– = 4,85 vs x– = 3,76). Rzadziej, tzn. do kil-
ku razy w  tygodniu były spożywane gotowane warzywa 
i również w tym przypadku częściej jadły je studentki niż 
studenci (x– = 3,81 vs x– = 3,21). Większość respondentów 
rzadko spożywała suche nasiona roślin strączkowych 
(x– = 2,11). Analiza statystyczna wykazała zróżnicowanie 
w  częstotliwości spożycia tych nasion (p  ≤  0,05) –  czę-
ściej konsumowały je kobiety niż mężczyźni (x–  =  2,18 
vs x– = 1,95).

Kilka razy w  tygodniu spożywano słodycze (x–  =  3,73), 
a częstotliwość ich spożycia nie była zależna od płci. Rza-
dziej natomiast (raz w  tygodniu) konsumowano ciasta 
i ciastka (x– = 3,11). Istotnie częściej sięgały po te produk-
ty kobiety niż mężczyźni (x–  =  3,14 vs  x–  =  3,04). Badani 
rzadko bądź raz w  tygodniu spożywali słone przekąski 
(x– = 2,51). Analiza statystyczna wykazała, że istotnie czę-
ściej słone przekąski konsumowali mężczyźni niż kobie-
ty (x–  =  2,60 vs  x–  =  2,47). Studenci zadeklarowali także, 
że rzadko spożywają produkty typu fast food oraz frytki 
(x– = 2,07, x– = 2,03). Częściej jednak, co potwierdziła anali-
za statystyczna, preferowali te produkty mężczyźni niż ko-
biety (x– = 2,26 vs x– = 1,99; x– = 2,19 vs x– = 1,97) – tabela 2.

Analizując częstość spożycia soków i nektarów owoco-
wych, zaobserwowano, że ankietowani pili je z częstotli-
wością kilka razy bądź raz w tygodniu (x– = 3,47) i nie była 
ona determinowana przez płeć badanych (p > 0,05). Na-
poje gazowane i alkohole średnio- i niskoprocentowe były 
spożywane rzadziej niż raz w tygodniu (x– = 2,43; x– = 2,44). 
Analiza statystyczna wykazała, że konsumpcja tych napo-
jów i  alkoholi była zależna od płci. Mężczyźni znacznie 
częściej (raz w tygodniu) spożywali tego typu napoje niż 
kobiety (x– = 2,90 vs x– = 2,22; x– = 2,89 vs x– = 2,25).

Spośród wszystkich analizowanych produktów najczę-
ściej była spożywana woda mineralna (x– = 5,34) i zdecy-
dowanie częściej piły ją kobiety niż mężczyźni (x– = 5,51 
vs x– = 4,96). Średnia częstotliwość spożycia kawy i herba-
ty wśród kobiet także była większa niż w przypadku męż-
czyzn (x– = 3,66 vs x– = 3,01; x– = 4,79 vs x– = 4,22). Z kolei 
istotnie częściej studenci płci męskiej spożywali alkohole 
wysokoprocentowe (x– = 2,34 vs. x– = 1,90) – tabela 2.

Omówienie
Produkty zbożowe, zgodnie z  rekomendacjami WHO 

(World Health Organization) i  IŻŻ (Instytut Żywności 
i Żywienia), powinny stanowić podstawę diety człowieka. 
Badania własne wskazały na zbyt rzadkie, w stosunku do 
zaleceń, spożycie produktów zbożowych. Jednocześnie 
w wielu innych badaniach9–11 najwięcej osób deklarowa-
ło spożycie ciemnego pieczywa kilka razy w tygodniu. Złe 
nawyki żywieniowe odnotowano w  badaniach Dudy,10 
w których aż 35–40% studentów zadeklarowało, że niemal 
nigdy nie spożywało ciemnego pieczywa, przy czym więk-
szy odsetek tej grupy stanowili mężczyźni. Wyniki bada-

nia Hamułki et  al.12 również potwierdziły występowanie 
błędów żywieniowych dotyczących niedostatecznego 
spożycia produktów zbożowych przez młode kobiety. Płeć 
w badaniach własnych stanowiła istotny czynnik determi-
nujący wybór ciemnego pieczywa, a większe spożycie tego 
produktu odnotowano wśród kobiet. Podobne wyniki 
uzyskali Lebiedzińska,13 Duda10 oraz Szponar et al.14

Studenci uczelni z  województw: opolskiego, śląskiego 
i dolnośląskiego przeważnie spożywali jasne pieczywo raz 
lub kilka razy w tygodniu. Podobną częstotliwość spożycia 
tego rodzaju pieczywa odnotowali wśród studentek Ste-
fańska et  al.15 oraz Kolarzyk et  al.9 W badaniach Dudy10 
natomiast, jasne pieczywo było spożywane 1–3  razy 
dziennie przez ponad połowę ankietowanych kobiet 
i mężczyzn. Oceniając częstotliwość spożycia jasnego pie-
czywa, wykazano, że płeć odgrywała istotną rolę w wybo-
rze tego produktu. Potwierdzają to także inne badania,13,14 
w  których zdecydowana większość ankietowanych męż-
czyzn preferowała pieczywo jasne, choć odsetek kobiet 
spożywających ten rodzaj pieczywa był również wysoki.

Stwierdzone małe (rzadziej niż raz w tygodniu) spożycie 
kasz przez badanych studentów jest zgodne z  doniesie-
niami innych autorów. Kasze nie są obecne w pożywieniu 
młodych ludzi, co potwierdziły m.in. badania przeprowa-
dzone przez Flaczyk et  al.16 wśród młodych konsumen-
tów, a  także Semeniuk11 wśród studentów Uniwersytetu 
Przyrodniczego w  Lublinie. Również ryż nie cieszył się 
popularnością wśród badanych osób. Małe spożycie tego 
produktu stwierdzili Bieżanowska-Kopeć et  al.17 wśród 
studentów z Małopolski oraz Semeniuk11 wśród studen-
tów z Lublina.

Spożycie makaronów było na niskim poziomie zarówno 
wśród kobiet, jak i mężczyzn, co potwierdziła analiza sta-
tystyczna. Ankietowani konsumowali je raz w  tygodniu, 
co można uznać za niezadowalające, niezależnie od tego, 
czy były wybierane makarony pełnoziarniste, czy inne. 
Taki sam poziom częstotliwości spożycia uzyskali Kola-
rzyk et al.9, wykazując, że studentki z Krakowa i Grodna 
jadły makarony raz w tygodniu. Większe spożycie wykaza-
ła Duda10 u zdecydowanej większości studentów z Gdań-
ska, którzy spożywali makarony 1–3 razy w tygodniu.

Średnie spożycie gotowych śniadaniowych produktów 
zbożowych (rzadziej niż raz w tygodniu) wśród badanych 
było na podobnym poziomie bez względu na płeć. Małe 
spożycie tych produktów jest zgodnie z zaleceniami IŻŻ, 
który rekomenduje, aby ograniczać konsumpcję w dużym 
stopniu przetworzonych produktów zbożowych, ponie-
waż często zawierają dodatki obniżające ich wartość od-
żywczą, np. cukier, barwniki i sól.

Oceniając spożycie mleka i  przetworów mlecznych, 
zaobserwowano, że ankietowani w  badaniach własnych 
spożywali je raz lub kilka razy w tygodniu, przy czym ko-
biety istotnie statystycznie częściej niż mężczyźni. Tak 
mała konsumpcja tych produktów jest niezgodna z zale-
ceniami IŻŻ. Rekomendowane jest spożywanie co naj-
mniej 3 porcji produktów mlecznych dziennie ze względu 
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na ich pozytywny wpływ na organizm człowieka. Badania 
przeprowadzone przez Kowalską18 wśród wrocławskich 
studentów Uniwersytetu Ekonomicznego wykazały, że 
prawie połowa ankietowanych spożywała je codziennie, 
a 42% co najmniej raz w tygodniu. Korzystnymi dla zdro-
wia nawykami wykazała się niemal połowa studentek ba-
danych przez Myszkowską-Ryciak et al.5 oraz Dudę.10

W  niniejszych badaniach studenci spożywali mleko 
tylko kilka razy w  tygodniu i  czyniły to częściej kobiety 
niż mężczyźni. Podobne wyniki uzyskali Szponar et al.14, 
badając studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
oraz Stefańska et  al.15, analizując zwyczaje kobiet stu-
diujących na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. 
Lepsze wyniki uzyskali Adamczyk et al.19, którzy badając 
preferencje ludzi młodych na rynku mleka, stwierdzili, że 
mimo zmniejszenia spożycia tego produktu w ostatnich 
latach, prawie wszyscy respondenci włączali je do swoje-
go jadłospisu.

Średnia częstotliwość spożycia napojów mlecznych 
w  badaniach własnych wśród studentów wynosiła kilka 
razy w  tygodniu. Kobiety istotnie statystycznie częściej 
niż mężczyźni piły tego typu napoje. Zbliżone wyniki 
uzys kali Krasnowska et al.20 Wykazali oni, że 35% studen-
tów z  Wrocławia spożywało produkty mleczarskie kilka 
razy w tygodniu. Z kolei badania przeprowadzone przez 
Mojkę et al.21 dowiodły, że ponad połowa studentów spo-
żywała mleczne napoje fermentowane z  częstotliwością 
kilku razy w tygodniu, ale już tylko jedna czwarta bada-
nych piła je codziennie.

Analizując wyniki odnoszące się do spożycia serów 
twarogowych, można stwierdzić, że sery nie były często 
wprowadzane do jadłospisu przez badanych studentów. 
Spożycie twarogu było częstsze wśród kobiet niż męż-
czyzn, ale wciąż na zbyt niskim poziomie względem zale-
ceń IŻŻ. Bardzo małe spożycie twarogu odnotowali tak-
że Kolarzyk et al.9 Sery podpuszczkowe cieszyły się taką 
samą popularnością (częściej niż raz w tygodniu) wśród 
badanych obu płci. Studentki z  Krakowa i  Grodna bar-
dzo rzadko włączały sery podpuszczkowe do swojej diety 
– jadły je tylko 2–3 razy w miesiącu.9 Odmienne wyniki 
uzyskała Duda.10 W swoich badaniach dowiodła, że 57% 
studentek i  45% studentów konsumowało sery nawet 
1–3 razy dziennie.

Jaja jako źródło pełnowartościowego białka o  wzor-
cowym składzie aminokwasów, a  także korzystnych dla 
zdrowia niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczo-
wych i  wielu witamin powinny stanowić stały element 
diety. Ich spożycie nie powinno przekraczać około jedne-
go jaja dziennie. Ankietowani konsumowali jaja średnio 
raz w tygodniu. Podobnie studentki z Krakowa i Grodna 
najczęściej spożywały je raz w tygodniu.9 Spożycie zgodne 
z zaleceniami żywieniowymi u większości ankietowanych 
stwierdziła Duda.10

IŻŻ rekomenduje ograniczenie spożycia czerwone-
go mięsa i  zastąpienie go chudym mięsem drobiowym. 
W  badanach własnych odnotowano stosunkowo niski 

poziom spożycia czerwonego mięsa. Większość badanych 
jadła mięso wieprzowe i wołowe nie częściej niż raz w ty-
godniu, przy czym kobiety statystycznie istotnie rzadziej 
niż mężczyźni. Wyniki badań innych autorów potwier-
dzają, że kobiety rzadziej włączają ten rodzaj mięsa do 
swojego jadłospisu.10,14,18

Ponad połowa studentów w badaniu własnym spożywa-
ła mięso drobiowe zgodnie z zaleceniami żywieniowymi, 
tj. kilka razy w  tygodniu. Wyniki badań innych autorów 
sugerują, że kobiety częściej niż mężczyźni wybierały 
mięso drobiowe, czego nie wykazano w badaniach włas-
nych. Szponar et al.14 stwierdzili, że aż 80% kobiet i 58% 
mężczyzn wybierało mięso drobiowe. Dla odmiany, w ba-
daniach Dudy10 to mężczyźni stanowili większy odsetek 
osób spożywających drób 1–3 razy w tygodniu.

Przetworzone produkty mięsne, czyli wędliny, powinny 
być jedzone z umiarem, ponieważ zawierają niekorzyst-
ne dla zdrowia dodatki, np. konserwanty. Ich spożycie nie 
powinno przekraczać jednej porcji dziennie. W badaniu 
własnym ankietowani konsumowali te produkty do kilku 
razy w tygodniu. Podobne wyniki uzyskali także inni au-
torzy. Według Kolarzyk et al. studentki z Małopolski jadły 
wędliny średnio 2–3 razy w tygodniu, a wyroby wędliniar-
skie – jeden raz w tygodniu.9

Ryby będące doskonałym źródłem NNKT, wielu skład-
ników mineralnych, a  także witamin A  i D, powinny być 
spożywane 2–3 razy w  tygodniu. W badaniach własnych 
studenci konsumowali ryby rzadziej niż raz w  tygodniu. 
Kobiety istotnie częściej włączały do swojej diety ten rodzaj 
mięsa. Niepokojąco małe spożycie ryb stwierdzili również 
inni autorzy.5,9 W  odróżnieniu do wyników badań włas-
nych, badania Kowalskiej18 wykazały, że to kobiety, a nie 
mężczyźni, spożywały je statystycznie istotnie rzadziej.

Zgodnie z  zaleceniami żywieniowymi jest wskazane, 
aby ograniczać spożycie widocznych tłuszczów, zwłaszcza 
zwierzęcych. W badaniach własnych masło było prefero-
wanym tłuszczem wśród ankietowanych. Studenci spoży-
wali je do kilku razy w tygodniu. Z kolei tłuszcz roślinny 
był zdecydowanie mniej popularny wśród respondentów 
obu płci. Średnia częstotliwość spożycia margaryny wy-
nosiła raz w  tygodniu lub rzadziej. Podobne preferencje 
dotyczące wyboru tłuszczów do smarowania pieczywa 
uzyskali inni autorzy.9,10

W  badaniach własnych średnie spożycie ziemniaków 
określono na raz na tydzień, bez względu na płeć. W ba-
daniach innych autorów natomiast ziemniaki były spoży-
wane częściej. Studentki z Krakowa i Grodna spożywały 
ziemniaki 2–3 razy w tygodniu,9 a prawie 60% ankietowa-
nych z Gdańska, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, jadło je 
1–3 razy w tygodniu.10

Surowe warzywa wśród ankietowanych studentów były 
spożywane średnio kilka razy w  tygodniu i  statystycznie 
istotnie częściej jadły je kobiety. Tak małe spożycie warzyw 
jest zjawiskiem bardzo niepokojącym. Jeszcze rzadziej były 
konsumowane warzywa gotowane. Studenci spożywali je 
średnio raz lub kilka razy w tygodniu. Także i w tym przy-
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padku to kobiety częściej sięgały po te produkty. Zdecy-
dowanie więcej studentów deklarowało spożycie owoców. 
Kobiety istotnie częściej niż mężczyźni spożywały owo-
ce. W  badaniach innych autorów zalecenia żywieniowe 
realizowała średnio połowa ankietowanych, spożywając 
warzywa i owoce codziennie lub kilka razy dziennie. Taką 
częstotliwością spożycia tych produktów wykazały się stu-
dentki warszawskiego AWF i SGGW5, a także studenci UE 
we Wrocławiu.18 Studentki z Krakowa i Grodna konsumo-
wały warzywa i owoce w postaci surowej średnio 4–6 razy 
w  tygodniu, a warzywa gotowane 2–3  razy w  tygodniu.9 
Niezadowalające spożycie zanotowali również Stefańska 
et al.15 u około połowy badanych, która spożywała surowe 
warzywa i owoce najczęściej 3–6 razy w tygodniu. Tylko 
co trzecia studentka sięgała po te produkty więcej niż raz 
dziennie. Studenci z Gdańska w badaniu Dudy10 jedli su-
rowe warzywa 1–3 razy w tygodniu. Z taką samą częstotli-
wością spożywali warzywa ugotowane. Dużo mniej osób 
jadło je 1–3 razy dziennie, ale warzywa surowe były bar-
dziej preferowane niż gotowane. Podobne wyniki uzyskała 
Duda,10 a nieco gorsze Szponar et al.14 – codziennie owoce 
spożywało tylko 28% kobiet i 16% mężczyzn. Pozostali an-
kietowani jedli je kilka razy w tygodniu.

Wyniki badań własnych, podobnie jak innych autorów, 
wskazują na niewystarczającą ilość suchych nasion roślin 
strączkowych w pożywieniu studentów. Studenci, a szcze-
gólnie płci męskiej, rzadko je spożywali. Bardzo niepoko-
jące jest, że osoby aktywne fizycznie całkowicie rezygnują 
z  jedzenia tego typu produktów. Duda10 odnotowała, że 
aż 52% kobiet i 47% mężczyzn studiujących na Akademii 
Wychowania Fizycznego i Sportu zrezygnowało z jedze-
nia nasion roślin strączkowych. Rzadziej niż raz w tygo-
dniu (2–3  razy w  miesiącu) produkty te konsumowały 
studentki z Krakowa oraz Grodna.9

Słodycze charakteryzują się małą wartością odżywczą, 
a dużą zawartością cukrów, tłuszczy oraz barwników i aro-
matów. Z  przeprowadzonych badań wynika, że studenci 
spożywali słodycze kilka razy w tygodniu bez względu na 
płeć. Z kolei Duda10 oceniając spożycie słodyczy, stwierdzi-
ła, że najliczniejsza grupa, tj. 43% kobiet i 47% mężczyzn, 
zgłaszała zwyczajowe spożywanie cukru i słodyczy z czę-
stością 1–3 razy dziennie. Szponar et al.14 zaobserwowali, 
że kilka razy dziennie po słodycze sięgało około 20% kobiet 
i mężczyzn. Aż 54% kobiet i 43% mężczyzn konsumowało 
słodycze kilka razy w  tygodniu. Największy odsetek an-
kietowanych w  badaniu Stefańskiej et  al.15 stanowiły ko-
biety jedzące słodycze 3–6 razy w tygodniu. W badaniach 
Kowalskiej18 ponad połowa ankietowanych spożywała 
słodycze przynajmniej raz w  tygodniu, przy czym kobie-
ty istotnie statystycznie częściej niż mężczyźni sięgały po 
te produkty. Podobnie jak w przypadku słodyczy, spożycie 
ciast i ciastek wśród badanej grupy studentów było na zbyt 
wysokim poziomie. W badaniach własnych ciasta i ciast-
ka były spożywane częściej niż raz w tygodniu. W spoży-
ciu tych produktów dominowały kobiety. Zbieżne wyniki 
uzyskały także Kosicka-Gębska et al.22 Niedźwiecka et al.23 

dokonując analizy zwyczajów żywieniowych związanych 
z  konsumpcją produktów bogatych w  kwasy tłuszczowe 
trans, odnotowali, że prawie 40% respondentów spożywa-
ło takie produkty, jak: ciastka, ciasta, herbatniki, wafelki 
i pieczywo cukiernicze częściej niż raz w tygodniu. Porów-
nując sposób żywienia studentów polskich i norweskich, 
Górnicka et al.24 wykazali, że ponad 60% Polaków, w po-
równaniu do prawie 10% Norwegów, jadło ciasta i  cia-
steczka codziennie lub kilka razy w tygodniu.

Popularność słonych przekąsek wśród młodzieży aka-
demickiej była mniejsza niż produktów słodkich. Spoży-
wanie tego typu przekąsek ze względu na dużą zawartość 
soli powinno być ograniczone do minimum. W badaniach 
własnych studenci sięgali po słone przekąski z częstotli-
wością raz w  tygodniu lub rzadko. Produkty te częściej 
były preferowane przez mężczyzn. Podobny poziom spo-
życia zaobserwowali inni badacze.18,25

W  badaniach własnych wykazano, że studenci rzadko 
spożywali żywność typu fast food, co znalazło odzwier-
ciedlenie w  badaniach innych autorów.5,14,15,25 Podobnie 
jak w badaniach własnych zdecydowanie częściej po ten 
rodzaj produktów sięgali mężczyźni. W badaniu Kowal-
skiej18 większość studentów również sporadycznie kon-
sumowała fast foody, ale płeć nie stanowiła czynnika 
determinującego częstotliwość spożycia tych produktów. 
Większość studentów studiujących w  województwach: 
opolskim, śląskim i dolnośląskim sporadycznie jadła fryt-
ki, ale wśród kobiet i  mężczyzn były widoczne różnice 
w  częstotliwości spożycia tych produktów. Mężczyźni 
statystycznie istotnie częściej deklarowali spożycie frytek. 
Bardzo podobne wyniki uzyskali Bartosiuk et al.25

Analizując częstotliwość spożycia soków i  nektarów 
owocowych, stwierdzono, że ich konsumpcja jest na śred-
nim poziomie, tzn. do kilku razy w tygodniu bez względu 
na płeć. Podobne wyniki uzyskali Kolarzyki et al.9, którzy 
odnotowali średnie spożycie soków owocowych u studen-
tek z Krakowa na poziomie 3–4 razy w tygodniu.

Za pozytywne zjawisko można uznać sytuację, że naj-
liczniejsza grupa badanych zadeklarowała rzadkie spoży-
cie słodzonych napojów gazowanych. Mężczyźni charak-
teryzowali się istotnie większym spożyciem tego rodzaju 
napojów niż kobiety. Podobnie jak w badaniach własnych, 
Myszkowska-Ryciak et al.5 stwierdzili, że studentki ogra-
niczały ich konsumpcję. Częstotliwość spożycia tych na-
pojów wśród studentek z  Wydziału Lekarskiego w  Kra-
kowie również była na niskim poziomie, tj. 2–3  razy 
w miesiącu.9

Prawidłowym nawykiem picia wody mineralnej (kil-
ka razy dziennie) wykazała się większość ankietowanych 
studentów. Kobiety istotnie statystycznie częściej niż 
mężczyźni piły wodę. Wyniki badań przeprowadzonych 
przez Gawęckiego et al.26 potwierdziły, że płeć ma istot-
ny wpływ na zwyczaje młodzieży akademickiej dotyczące 
spożywania napojów. Według tych badań woda mineralna 
była najczęściej spożywanym napojem w ciągu dnia przez 
kobiety. W badaniach Drywień et al.27 nad oceną wielkości 
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spożycia wód butelkowanych wśród młodzieży akademic-
kiej wykazano, że prawie 40% studentek spełniało wyma-
gane spożywanie wody na poziomie kilka razy dziennie.

Kawa naturalna była spożywana średnio raz do kilku 
razy w  tygodniu. Kobiety piły ją zdecydowanie częściej 
niż mężczyźni. Zbieżne wyniki uzyskała Duda10, która 
także wykazała, że mężczyźni rzadziej niż kobiety się-
gali po kawę. Bardzo małe spożycie kawy zaobserwowali 
w swoich badaniach Bieżanowska-Kopeć et al.17 Odmien-
ne wyniki odnotowali Skibniewska et al.28 Ponad połowa 
badanych studentów piła kawę często, a znikomy odsetek 
nie pił jej w ogóle.

Herbata cieszyła się większą popularnością wśród ba-
danych niż kawa. Ankietowani spożywali ją prawie co-
dziennie, częściej kobiety niż mężczyźni. Wyniki własne 
są zbieżne z wynikami uzyskanymi przez Kolarzyk et al.9 
wśród badanych studentek z Krakowa oraz przez Barto-
sik et al.25 w grupie studentek Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku. Niski poziom spożycia odnotowali Seidler 
et al.29 u studentów Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Alkohole wysokoprocentowe były spożywane przez 
większość studentów rzadko lub wcale. Mężczyźni czę-
ściej niż kobiety sięgali po alkohole wysokoprocentowe. 
Wyniki badań własnych są podobne do wyników badań 
innych autorów. Alkohole wysokoprocentowe, takie jak 
wódka, były znacznie częściej spożywane przez męż-
czyzn.30 Wśród kobiet spożycie alkoholu było bardzo małe 
lub żadne. Potwierdzają to wyniki Kolarzyk et al.9, a tak-
że Bartosiuk et al.25 Również w przypadku alkoholi śred-
nio- i niskoprocentowych ponad połowa ankietowanych 
studentów spożywała je rzadko, ale znacznie częściej byli 
to mężczyźni niż kobiety. W badaniu przeprowadzonym 
przez Kowalską18 największy odsetek studentów pił alko-
hole niskoprocentowe kilka razy w  tygodniu. Studentki 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku25 zadeklarowa-
ły, że spożywają alkohole niskoprocentowe tylko 1–2 razy 
w miesiącu. Według doniesień Kolarzyk et al.9, studentki 
z Krakowa spożywały alkohole niskoprocentowe średnio 
raz w miesiącu, a studentki z Grodna częściej, bo 2–3 razy 
w  miesiącu. Chociaż spośród napojów alkoholowych 
średnio- i niskoprocentowych to wino (przez wzgląd na 
jego właściwości przeciwutleniające) w  umiarkowanych 
ilościach może być włączane do diety, jego konsumpcja 
wśród studentów była niewielka. Zgodnie z doniesienia-
mi Bartosiuk et al.25 aż 44% studentek spożywało je tylko 
1–2 razy w miesiącu, a 40% rzadziej. Podobne wyniki uzy-
skali Bieżanowska-Kopeć et al.17

Wnioski
Częstotliwość spożycia wybranych produktów spożyw-

czych była istotnie statystycznie zależna od płci badanych. 
Kobiety wykazały się większą częstotliwością spożycia 
ciemnego pieczywa, mleka i  napojów mlecznych, serów 
kwasowych, ryb, masła, ciast i ciastek, warzyw surowych 

i  gotowanych oraz owoców, a  także wody mineralnej, 
kawy naturalnej i herbaty. Z kolei mężczyźni częściej kon-
sumowali pieczywo jasne, ryż, jaja, czerwone mięso, słone 
przekąski, produkty typu fast food, frytki, napoje gazowa-
ne oraz alkohole.

Sposób żywienia większości badanych studentów opol-
skich, śląskich i dolnośląskich uczelni odbiegał od zalecane-
go modelu racjonalnego odżywiania. Za nieprawidłowe na-
wyki żywieniowe wszystkich studentów uznano: zbyt małą 
częstotliwość spożycia pełnoziarnistego pieczywa, kasz, 
ryżu, mleka i jego przetworów, ryb, suchych nasion roślin 
strączkowych, warzyw oraz owoców. Jednocześnie w  od-
niesieniu do mężczyzn lepszymi nawykami w zakresie czę-
stotliwości spożycia wybranych produktów spożywczych 
wykazały się kobiety, które częściej sięgały po ciemnego 
pieczywo, mleko i napoje mleczne, sery kwasowe, warzywa 
surowe i gotowane oraz owoce, a także wodę mineralną.

Nawyki żywieniowe w zakresie częstotliwości spożycia 
wybranych produktów spożywczych wymagają zmian 
i  wskazują na potrzebę zwiększenia świadomości bada-
nych studentów, szczególnie płci męskiej, odnośnie do 
roli prawidłowego odżywiania jako ważnego elementu 
profilaktyki zdrowotnej.

Piśmiennictwo
 1. Szczerbiński  R, Karczewski  J, Maksymowicz-Jaroszuk  J: Wybra-

ne zachowania zdrowotne studentów Wyższej Szkoły Wychowa-
nia Fizycznego i Turystyki – zachowania żywieniowe. Bromat Chem 
Toksykol. 2011;44(3):409–414.

 2. Kin-Kit L, Concepcion RY, Lee H, et al.: An examination of sex diffe-
rences in relaton to the eating habits and nutrient intakes of unive-
sity students. J Nutr Educ Behav. 2012;44(3):246–250.

 3. Łaszek M, Nowacka E, Gawron-Skarbek A, Szatko F: Negatywne wzor-
ce zachowań zdrowotnych studentów. Część II. Aktywność ruchowa 
i nawyki żywieniowe. Probl Hig Epidemiol. 2011;92(3):461–465.

 4. Deliens T, Clarys P, De Bourdeaudhuij  I, Deforche B: Determinants 
of eating behaviour in university students: a gualitative study using 
focus group discussions. BMC Public Health. 2014. doi:10.1186/1471-
2458-14-53.

 5. Myszkowska-Ryciak  J, Kraśniewska  A, Harton  A, Gajewska D: 
Porównanie wybranych zachowań żywieniowych studentek Aka-
demii Wychowania Fizycznego i  Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. Probl Hig Epidemiol. 2011;92(4):931–934.

 6. Mojka K: Wybrane produkty żywności wygodnej – ocena preferen-
cji i częstotliwości ich spożycia wśród studentów. Probl Hig Epide-
miol. 2012;93(4):828–833.

 7. Rasińska R: Analiza wybranych wyznaczników kształtowania 
postaw prozdrowotnych młodzieży akademickiej. Praca doktor-
ska. Poznań: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu; 2010.

 8. Wyka J, Żechałko-Czajkowska A: Ocena sposobu żywienia studen-
tów I roku Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Roczn PZH. 2007;58(1): 
327–331.

 9. Kolarzyk  E, Szpakow  A, Skop A: Porównanie częstości spożycia 
wybranych grup produktów spożywczych przez studentki z  Kra-
kowa i Grodna. Probl Hig Epidemiol. 2005;86(1):36–40.

10. Duda B: Sposób żywienia wśród młodzieży akademickiej. Anna-
les Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin –  Polonia; 
2005;60(85):135–138.

11. Semeniuk W: Zwyczaje żywieniowe studentów z  Uniwersytetu 
Przyrodniczego w  Lublinie stosujących diety alternatywne. Żywn 
Nauk Techn Jakość. 2009;4(65):227– 235.

12. Hamułka J, Wawrzyniak A: Analiza spożycia głównych źródeł włók-
na pokarmowego ogółem oraz jego frakcji w wybranej grupie mło-
dych kobiet. Probl Hig Epidemiol. 2011;92(4):813–815.



Piel Zdr Publ. 2017;26(1):35–43 43

13. Lebiedzińska A: Wybrane produkty zbożowe jako elementy funk-
cjonalne diety –  częstość spożycia produktów zbożowych wśród 
studentów. Roczn PZH. 2007;58(1):295–300.

14. Szponar  B, Krzyszycha R: Ocena sposobu odżywiania studentów 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w roku akademickim 2007– 
–2008. Bromat Chem Toksykol. 2009;42(2):111–116.

15. Stefańska  E, Ostrowska  L, Radziejewska  I, Kardasz M: Zwyczaje 
żywieniowe studentek UMB w  zależności od sytuacji ekonomicz-
no-społecznej. Roczn PZH. 2011;62(1):59–63.

16. Flaczyk E, Górecka D, Kobus J, Szymandera-Buszka K: Porównanie 
częstości spożycia przetworów zbożowych wśród osób młodych 
i starszych. Żyw Człow Metab. 2007;34,1/2:766–771.

17. Bieżanowska-Kopeć R, Stańczyk A, Kopeć A, Leszczyńska T: Często-
tliwość spożycia wybranych produktów bogatych w przeciwutle-
niacze przez studentów wyższych uczelni województwa małopol-
skiego. Bromat Chem Toksykol. 2012;45(3):1082–1086.

18. Kowalska A: Zwyczaje żywieniowe studentów Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu. Roczn PZH. 2010;61(3):277–282.

19. Adamczyk  G, Anioła  P, Czubak W: Preferencje ludzi młodych na 
rynku mleka. J Agribus Rural Dev. 2009;4(14):5–12.

20. Krasnowska  G, Salejda A: Czynniki wpływające na wybór mlecz-
nych napojów fermentowanych przez studentów Wrocławia. Żywn 
Nauk Techn Jakość. 2008;3(58):33–46.

21. Mojka K, Biel W: Czynniki wpływające na wybór mlecznych napo-
jów fermentowanych przez młodzież akademicką –  doniesienie 
wstępne. Hyg Publ Health. 2012;47(3):371–377.

22. Kosicka-Gębska  M, Jeznach  M, Jeżewska-Zychowicz M: Spożycie 
słodyczy a poglądy konsumentów o ich wpływie na zdrowie i funk-
cjonowanie człowieka. Bromat Chem Toksykol. 2011;44(3):999–1004.

23. Niedźwiecka  J, Kapka-Skrzypczak  L, Michalak-Majewska M: Zwy-
czaje żywieniowe związane z  konsumpcją produktów stanowią-
cych źródło kwasów tłuszczowych trans –  implikacje zdrowotne 
wysokiego spożycia. Med Og Nauki Zdr. 2013;19(3):385–388.

24. Górnicka  M, Borowska  U, Frąckiewicz J: Wybrane aspekty żywie-
nia studentów polskich i norweskich. [W:] Znaczenie racjonalnego 
żywienia w  edukacji zdrowotnej. Red.: Wolska-Adamczyk  A. War-
szawa: WSIiZ; 2015:137–150.

25. Bartosiuk  E, Markiewicz-Żykowska  R, Puścion  A, Mystkowska K: 
Ocena spożycia żywności typu fast food oraz napojów energety-
zujących i alkoholu wśród grupy studentek Uniwersytetu Medycz-
nego w Białymstoku. Bromat Chem Toksykol. 2012;45(3):766–770.

26. Gawęcki J, Twardowska M, Łoboda D: Zwyczaje młodzieży akade-
mickiej dotyczące spożywania napojów – badania wstępne. Żywn 
Nauk Techn Jakość. 2009;4(65):204–210.

27. Drywień ME, Nadolna A: Ocena spożycia wód butelkowanych jako 
źródła wybranych składników mineralnych wśród młodzieży aka-
demickiej. Roczn PZH. 2012;63(3):347–352.

28. Skibniewska KA, Radzymińska M, Jaworska MM, Babicz-Zielińska E: 
Badania zwyczajów żywieniowych studentów Polskich i  Belgij-
skich. Żywn Nauk Techn Jakość. 2009;4(65):250–258.

29. Seidler T, Szczuko M: Ocena sposobu żywienia studentów Akade-
mii Rolniczej w Szczecinie w 2006 roku. Cz. III. Spożycie kawy, her-
baty, alkoholu i palenie papierosów. Roczn PZH. 2009;3:241–244.

30. Duda G, Przysławski J, Wróbel J, Goj M: Analiza spożycia napojów 
alkoholowych przez młodzież akademicką. Żyw Człow Metab. 2007; 
3:858–862.





Adres do korespondencji
Jan Juzwiszyn
e-mail: jan.juzwiszyn@umed.wroc.pl

Konflikt interesów
Nie występuje

Praca wpłynęła do Redakcji: 24.11.2015 r.
Po recenzji: 2.05.2016 r.
Zaakceptowano do druku: 21.10.2016 r.

Streszczenie
Wprowadzenie. Choroby układu krążenia są jedną z głównych przyczyn zgonów zarówno w Polsce, jak 
i na całym świecie. Często występującym schorzeniem układu sercowo-naczyniowego jest ostry zespół 
wieńcowy. Podstawową przyczyną tej jednostki chorobowej jest blaszka miażdżycowa, na rozwój której 
wpływa wiele elementów nazywanych czynnikami ryzyka. W pracy skupiono uwagę zarówno na czynni-
kach modyfikowalnych, takich jak: dieta, aktywność fizyczna, palenie papierosów, alkohol (nadmierne spo-
żywanie), jak i niemodyfikowalnych: nadciśnienie tętnicze, otyłość, hiperlipidemia.

Cel pracy. Ocena wiedzy respondentów na temat ostrego zespołu wieńcowego na podstawie czynników 
ryzyka oraz oceny ilościowej osób stosujących się do zasad zdrowego stylu życia.

Materiał i metody. Badaniu poddano 100 mieszkańców województwa dolnośląskiego. Podział respon-
dentów ze względu na płeć był równy – 50% kobiet i 50% mężczyzn. Do analizy wykorzystano ankietę 
własnego autorstwa składającą się z 47 pytań, które obejmowały dane społeczno-demograficzne oraz za-
kres wiedzy na temat ostrego zespołu wieńcowego, w tym informacje dotyczące profilaktyki.

Wyniki. Z przeprowadzonych badań wynika, że 52% ankietowanych cierpi na nikotynizm, aż 49% cier-
pi na nadwagę, 15% systematycznie podejmuje aktywność fizyczną, 14% spożywa 2–4 porcje warzyw 
i owoców dziennie, 12% pije alkohol kilka razy w tygodniu, a systematyczny pomiar ciśnienia tętniczego 
wykonuje tylko 2% respondentów.

Wnioski. Wyniki przeprowadzonych badań świadczą o niezadowalającym poziomie wiedzy na temat pro-
filaktyki ostrego zespołu wieńcowego. Nieliczna grupa respondentów stosuje się do zasad zdrowego trybu 
życia, co przyczynia się do obniżenia ryzyka zachorowania na omawianą jednostkę chorobową.

Słowa kluczowe: czynniki ryzyka, poziom wiedzy, ostry zespół wieńcowy

Abstract
Background. Cardiovascular diseases constitute one of the leading causes of death, both in Poland and in the 
whole world. Acute coronary syndrome (ACS) is a frequently occuring disease caused by atherosclerotic plaque, 
which develops due to several risk factors. The study focus on modified risk factors, i.e. diet, physical activity, 
smoking, alcohol consumption as well as on non-modified ones, i.e. hypertension, obesity or hyperlipemias.
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Wprowadzenie
Ostry zespół wieńcowy jest chorobą układu sercowo-

-naczyniowego. Tę jednostkę chorobową tworzą 4 pod-
zespoły: ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka 
ST, z uniesieniem odcinka ST, nagły zgon sercowy, a tak-
że niestabilna dusznica bolesna. Podstawową przyczyną 
występowania incydentu ostrego zespołu wieńcowego 
jest blaszka miażdżycowa, która powstaje w naczyniach 
wieńcowych.2

Głównym objawem ostrego zespołu wieńcowego jest 
ból w  klatce piersiowej zlokalizowany najczęściej za 
mostkiem. Chory odczuwa głęboki ucisk, przeszywanie, 
gniecenie, ściskanie. Może odczuwać także pieczenie. 
Nierzadko zdarza się, że ból jest nietypowy, może pro-
mieniować do nadbrzusza, żuchwy, szyi, ramion lub łok-
cia. Każdy ból opisywany przez pacjenta w  taki sposób 
powinien nasunąć obraz ostrego zespołu wieńcowego 
i nie może zostać zlekceważony przez personel medycz-
ny. W  niektórych przypadkach ostry zespół wieńcowy 
może występować bezobjawowo bądź z  bardzo słabymi 
objawami. Dzieje się tak między innymi u  osób choru-
jących na cukrzycę oraz będących w  podeszłym wieku 
(powyżej 75. r.ż.).

Choroby układu krążenia są jedną z głównych przyczyn 
wszystkich zgonów na świecie. Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) przedstawiła dane z 2002  r., z których 
wynika, że choroby te były powodem śmierci 16,7  mln 
osób na świecie i 4 mln w Europie. W ujęciu procentowym 
są przyczyną śmierci 55% kobiet oraz 43% mężczyzn, bio-
rąc pod uwagę wszystkie zgony.1

Statystyki wyglądają przerażająco. Można je jednak 
zmienić przez stosowanie się do zasad profilaktyki. Waż-
ne jest również to, by leczenie zostało wdrożone jak naj-
szybciej. Znajomość czynników ryzyka choroby wieńco-
wej to ważny element profilaktyki. Niestety, tylko część 
osób wie, co należy robić, a  czego unikać, żeby obniżyć 
ryzyko zachorowania. Jest to ogromny problem dla pol-
skiego społeczeństwa wynikający z braku wiedzy lub też 
niechęci do zainteresowania się swoim zdrowiem.

Na podstawie wyników badań własnych oraz analizy 
wyników innych autorów przedstawiono, jak wiele osób 

nie zna czynników ryzyka ostrego zespołu wieńcowego, 
a tym samym nie przestrzega zasad zdrowego trybu życia, 
czyli nie zapobiega powstaniu tej choroby.

Celem pracy była ocena wiedzy badanych na temat 
ostrego zespołu wieńcowego na podstawie znajomości 
głównych czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz 
oceny procentowej osób stosujących się do zasad zdrowe-
go stylu życia, który zmniejsza ryzyko wystąpienia ostre-
go zespołu wieńcowego.

Materiał i metody
Badanie przeprowadzono wśród 100  osób mieszkają-

cych na terenie województwa dolnośląskiego. W badaniu 
uczestniczyło 50 kobiet i  50 mężczyzn zamieszkujących 
tereny wiejskie i miejskie. Osoby objęte badaniem miały 
ukończone 20 lat.

W badaniu wykorzystano ankietę własnego autorstwa, 
która zawierała dane społeczno-demograficzne, pytania 
z zakresu wiedzy na temat ostrego zespołu wieńcowego 
oraz znajomości zasad zdrowego stylu życia. Uczestnic-
two w  badaniach było anonimowe i  dobrowolne. Kwe-
stionariusz zawierał 47 pytań, z czego 46 było pytaniami 
zamkniętymi. Celem przeprowadzenia ankiety była su-
biektywna ocena wiedzy badanych respondentów na te-
mat ostrego zespołu wieńcowego. 

Hipotezy przeanalizowano za pomocą: testu Shapiro-
-Wilka, testu Kruskala-Wallisa, testu U Manna-Whitneya 
i współczynnika korelacji Spearmana. W badaniach wy-
korzystano również arkusz kalkulacyjny programu Mi-
crosoft Excel.

Wyniki
Najbardziej licznymi grupami były osoby w wieku 40–50 

i 50–60 lat, każda z tych grup stanowiła 23% badanej po-
pulacji. Najmniejszą grupę (4%) stanowiły osoby powyżej 
70. roku życia. Respondenci zamieszkiwali zarówno tere-
ny miejskie – 45%, jak i tereny wiejskie – 55%. Największą 
grupę stanowiły osoby z  wykształceniem wyższym, ale 

Objectives. The aim of the study is to evaluate the subjects’ knowledge on acute coronary syndrome based on the risk factors, and the quantitative evaluation of 
the subjects living according to the rules of a healthy lifestyle.

Material and methods. One hundred inhabitants (50% men and 50% women) of Lower Silesian region were enrolled into the study. Our own questionnaire of 
47 questions was used, focusing on sociodemographic data, the knowledge on acute coronary syndrome and its prophylaxis.

Results. According to the results, 52% of subjects smoke cigarettes, 49% are obese, 15% exercise regularly, 14% eat 2–4 portions of fruit and vegetables daily, 
12% drink alcohol several times a week, and only 2% measure their blood pressure regularly.

Conclusions. The level of knowledge on acute coronary syndrome’s prophylaxis in unsatisfactory. Only a few subjects live according to the rules of a healthy life-
style, and reduce the risk of the cardiovascular disease.

Key words: risk factors, level of knowledge, acute coronary syndrome
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było ich mniej niż 50% wszystkich respondentów. Połowa 
ankietowanych określiła swoją sytuację materialną jako 
wystarczającą. Osoby udzielające odpowiedzi „zła” oraz 
„bardzo dobra” stanowiły 7% grupy.

Zdecydowana większość badanej populacji uważa, że 
prowadzi zdrowy styl życia, a 33% respondentów zdaje so-
bie sprawę, że nie prowadzi zdrowego stylu życia (ryc. 1).

Najliczniejszą grupę osób (45,5%) stanowili ankietowa-
ni, którzy nie korzystali z  żadnych źródeł, aby pozyskać 
informacje na temat danej jednostki chorobowej. Okazało 
się, że popularne źródła informacji to lekarze oraz Inter-
net. Tylko 15,2% ankietowanych czerpie swoją wiedzę od 
pielęgniarki (ryc. 2).

Według 75% respondentów najbardziej znanym obja-
wem ostrych stanów wieńcowych jest ból w klatce pier-
siowej zlokalizowany za mostkiem, a 71% ankietowanych 
wskazało, że charakterystyczne dla bólu w klatce piersio-
wej jest uczucie gniecenia, pieczenia, ucisku, rozpierania. 
Objawy, takie jak: ból trwający co najmniej 20 minut i nie-
ustępujący po lekach (3%), nudności i wymioty (3%), skró-
cony oddech (1%), nadmierna potliwość (1%) były rzadko 
wymieniane przez ankietowanych.

Najczęściej udzielanymi odpowiedziami na pytania do-
tyczące czynników ryzyka były: wiek – 89%, palenie tyto-
niu – 87% i nadciśnienie tętnicze – 79%, a najrzadziej: ni-
ski status materialny – 20%, płeć – 16% i typ pracy – 15% 
(ryc. 4).

Jeśli chodzi o świadomość wpływu diety na rozwój cho-
roby, badania wykazały, że ponad połowa ankietowanych 
wie o korzyściach wynikających ze spożywania ryb dla go-
spodarki lipidowej. Co drugi respondent konsumuje ryby 
rzadziej niż raz w tygodniu. Osoby, które jedzą ryby czę-
ściej niż raz w tygodniu, stanowią tylko 5% całej badanej 
grupy, a 6% respondentów nie jada ryb w ogóle. Co czwarty 
ankietowany spożywa warzywa i owoce tylko raz dziennie 
– jest to najliczniejsza grupa. Niestety, 2–4 porcje warzyw 
i owoców dziennie konsumuje tylko 14% badanych osób.

Zdecydowana większość ankietowanych nie uprawia 
aktywności fizycznej (55%). Najmniejszą grupę (2%) sta-
nowią osoby, które podejmują aktywność fizyczną raz 
w  miesiącu. Dane dotyczące systematyczności wysiłku 
fizycznego przedstawia ryc. 5.

Ryc. 1. Subiektywna ocena wiedzy badanych osób na temat prowadzenia 
przez siebie zdrowego stylu życia

Fig. 1. The subjective opinion on its healthy life style Ryc. 2. Źródła wiedzy ankietowanych na temat ostrego zespołu 
wieńcowego

Fig. 2. The sources of the subjects’ knowledge on acute coronary disease

Ryc. 3. Wiedza badanych 
na temat objawów 
towarzyszących 
przy ostrym zespole 
wieńcowym

Fig. 3. Knowledge of 
respondents about the 
symptoms associated 
with acute coronary 
syndrome
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W badanej grupie były aż 52 osoby uzależnione od ty-
toniu. Co czwarty ankietowany spożywa alkohol okazjo-
nalnie –  jest to najliczniejsza grupa. Dwanaście procent 
natomiast pije alkohol kilka razy w tygodniu. Większość 
respondentów dokonuje samokontroli ciśnienia tętnicze-
go krwi. Niestety, aż 40% osób tego nie robi. Nieco ponad 
20% ankietowanych rozważa przy dobieraniu pokarmów, 
które produkty mogłyby wpłynąć na stężenie cholestero-
lu (LDL) i trójglicerydów, natomiast aż 78% badanych nie 
zwraca na to uwagi. Przekłada się to na liczbę osób sys-
tematycznie wykonujących badanie stężenia cholesterolu. 
Najliczniejszą grupę (40%) stanowili ankietowani, którzy 
wykonują badanie raz w roku. Raz w miesiącu bada się tyl-
ko 1% ankietowanych. Dwanaście procent badanych nie 
pamięta, jak często wykonuje badanie krwi, żeby określić 
stężenie cholesterolu całkowitego, LDL i HDL (ryc. 6).

Po zsumowaniu procentowych wartości BMI (19,6– 
–24,9) zaobserwowano, że 51% ankietowanych ma pra-
widłową masę ciała, a na nadwagę cierpi aż 49% respon-
dentów.

Analiza danych potwierdziła związek między wiedzą na 
temat profilaktyki ostrego zespołu wieńcowego a prowa-
dzeniem zdrowego stylu życia. Analiza objęła 2 zmienne: 
wiedzę na temat profilaktyki (liczba poprawnych odpo-
wiedzi) oraz nawyki – prowadzenie zdrowego stylu życia 
(liczba odpowiedzi zgodnych z zasadami zdrowego stylu 
życia). Obydwie zmienne mają charakter ilościowy, dla-
tego zastosowano współczynnik korelacji. Posłużono się 
tu testem Shapiro-Wilka. Uzyskany wynik wykazał, że 
występuje korelacja między wiedzą na temat profilakty-
ki a prowadzeniem zdrowego stylu życia. Świadczy o tym 
wartość p < 0,05. Korelację przedstawia ryc. 7.

Przenalizowano również dane pod kątem zweryfikowa-
nia założenia, że mieszkańcy miast mają większą wiedzę na 
temat profilaktyki ostrego zespołu wieńcowego niż miesz-
kańcy wsi. W  tym celu posłużono się testem statystycz-
nym. Wyniki testu Shapiro-Wilka przedstawia tabela 1.Ryc. 5. Częstość podejmowania aktywności fizycznej

Fig. 5. The frequency of physical activity

Ryc. 6. Częstotliwość wykonywania badań krwi w celu określenia 
cholesterolu całkowitego, LDL i HDL

Fig. 6. The frequency of the total cholesterol, LDL and HDL blood tests

Ryc. 7. Korelacja między wiedzą na temat profilaktyki a stylem życia

Fig. 7. The correlation between the knowledge on prophylaxis and the life style

Ryc. 4. Wiedza badanych z zakresu czynników zwiększających ryzyko 
zachorowania na ostry zespół wieńcowy

Fig. 4. Knowledge of respondents about the range of factors that increase 
the risk of acute coronary syndrome
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Uzyskane wyniki pokazały, że należy posłużyć się te-
stem nieparametrycznym. Rozkład w  obu grupach jest 
inny od normalnego, o  czym świadczy wynik p  <  0,05. 
Zastosowano test U Manna-Whitneya – jest to niepara-
metryczny test opierający się na medianach, pozwalający 
na zweryfikowanie, czy między porównywanymi grupami 
występują istotne statystycznie różnice. Test ten jest sto-
sowany do porównań między dwoma grupami. Uzyskany 
wynik pozwala na potwierdzenie hipotezy zerowej. Ozna-
cza to, że można stwierdzić, czy występują istotne staty-
stycznie różnice dotyczące wiedzy o profilaktyce ostrego 
zespołu wieńcowego wśród osób mających różne miejsce 
zamieszkania. Aby ustalić, jaki charakter ma zależność, 
należy przeanalizować szczegółowe dane.

Wiedza o profilaktyce ostrego zespołu wieńcowego osób 
mieszkających na wsi mieściła się w  przedziale 9–34, 
a wśród osób mieszkających w mieście – 8–40. Przedzia-
ły te w dużym stopniu się więc pokrywały. Wyniki osób 
mieszkających w  mieście były jednak większe w  przy-
padku pytań o  wiedzę na temat profilaktyki ostrego ze-
społu wieńcowego niż wyniki osób mieszkających na wsi. 
W pierwszej grupie mediana wynosiła 20, a w drugiej – 17. 
Oznacza to, że osoby mieszkające w mieście charaktery-
zowały się większą wiedzą na temat profilaktyki ostrego 
zespołu wieńcowego niż osoby mieszkające na wsi (tab. 2).

Zebrane dane analizowano pod kątem występowa-
nia korelacji między prawidłową masą ciała a wiedzą na 
temat profilaktyki ostrego zespołu wieńcowego. Anali-
zie poddano 2 zmienne: BMI oraz wiedzę o profilaktyce 
ostrego zespołu wieńcowego. Otrzymane wyniki testów 
przedstawiono w tabeli 3.

Uzyskany wynik oznacza, że między badanymi zmien-
nymi, tj. między współczynnikiem BMI a wiedzą o pro-
filaktyce ostrego zespołu wieńcowego występuje korela-
cja. Świadczy o  tym wartość p < 0,05. Korelacja między 

współczynnikiem BMI a  wiedzą o  profilaktyce ostrego 
zespołu wieńcowego jest ujemna, co oznacza, że wzrosto-
wi współczynnika BMI towarzyszy zmniejszenie wiedzy 
o profilaktyce ostrego zespołu wieńcowego. O charakte-
rze korelacji świadczy ujemny wynik współczynnika rho. 
Korelacja jest słaba, o  czym informuje wartość współ-
czynnika rho.

W  następnej kolejności sprawdzono, czy występuje 
korelacja między wiekiem a poziomem wiedzy na temat 
profilaktyki ostrego zespołu wieńcowego. Analizie rów-
nież poddano 2 zmienne: wiek (zmienna grupująca) oraz 
wiedzę (liczba poprawnych odpowiedzi). W celu ustale-
nia możliwego do zastosowania w  tym przypadku testu 
sprawdzono normalność rozkładu zmiennej zależnej 
(wynik testu) w grupach wyodrębnionych ze względu na 
zmienną niezależną (wykształcenie). Uzyskany wynik nie 
wykazał jednoznacznie korelacji. Można zatem stwier-
dzić, że nie występują istotne statystycznie różnice doty-
czące wiedzy wśród osób w różnym wieku.

W  ostatniej części przeanalizowano, czy osoby stosu-
jące się do zasad zdrowego stylu życia rzadziej mają pro-
blemy z utrzymaniem prawidłowej masy ciała niż osoby, 
które się do nich nie stosują. Ponownie poddano analizie 
2 zmienne: nawyki – prowadzenie zdrowego stylu życia 
(liczba punktów) oraz BMI. W  celu ustalenia możliwe-
go do zastosowania w  tym przypadku współczynnika 
sprawdzono normalność rozkładu badanych zmiennych. 
Posłużono się tu testem Shapiro-Wilka. Wynik testów po-
kazał, że konieczne jest posłużenie się współczynnikiem 
korelacji Spearmana. Decyduje o tym wynik p – rozkład 
jednej zmiennej jest inny od normalnego. Uzyskany wy-
nik oznacza, że nie występuje korelacja między stylem 
życia a  współczynnikiem BMI. Nie można odrzucić hi-
potezy zerowej. Należy więc odrzucić przyjęte założenie, 
że osoby stosujące się do zasad zdrowego stylu życia rza-
dziej mają problemy z  utrzymaniem prawidłowej masy 
ciała niż osoby, które się do nich nie stosują. Nie zostało 
to potwierdzone w  badaniach. Świadczy o  tym wartość 
p > 0,05.

Omówienie
W chorobach sercowo-naczyniowych można wyodrębnić 

jedynie czynniki, które zwiększają ryzyko incydentu choro-
by, ale warto podkreślić, że brak występowania tych czyn-

Tabela 2. Zależność między miejscem zamieszkania a wiedzą na temat 
profilaktyki ostrego zespołu wieńcowego – test U Manna-Whitneya

Table 2. The dependence between the place of living and the knowledge 
on acute coronary disease’s prophylaxis – test U Manna-Whitneya

Statystyki opisowe Wieś Miasto

Minimum  9  8

Maksimum 34 40

Mediana 17 20

Tabela 3. Korelacja BMI oraz wiedzy o profilaktyce ostrego zespołu 
wieńcowego

Table 3. The correlation between BMI and knowledge of acute coronary 
syndrome’s prophylaxis

Współczynnik korelacji Spearmana

Zmienne wynik

BMI (Body Mass Index) p = 0,007
rho = –0,270Wiedza o profilaktyce ostrego zespołu wieńcowego

Tabela1. Zależność między miejscem zamieszkania a wiedzą na temat 
profilaktyki ostrego zespołu wieńcowego – test Shapiro-Wilka

Table 1. The dependence between the place of living and the knowledge 
on acute coronary

Test Shapiro-Wilka

Grupa wynik

Wieś p = 0,006

Miasto p = 0,029

p – istotność statystyczna.
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ników nie gwarantuje niezachorowania. W  epidemiologii 
chorób układu krążenia stosuje się zatem pojęcie czynnika 
ryzyka, a nie czynnika przyczynowego. Pierwszy raz pojęcie 
czynnika ryzyka zostało użyte przez Williama Kannela.3

Na podstawie przeprowadzonych badań własnych oraz 
wyników innych autorów przedstawiono poziom wiedzy 
badanych na temat ostrego zespołu wieńcowego.

Jak pokazują wyniki badań, osoby mające większą wie-
dzę na temat profilaktyki ostrego zespołu wieńcowe-
go częściej prowadzą zdrowy styl życia niż ci, których 
wiedza z  tego zakresu jest niewielka. Uświadamianie 
społeczeństwa na temat czynników ryzyka chorób ser-
cowo-naczyniowych powinno mieć priorytetowe zna-
czenie w  udzielaniu świadczeń lekarskich, gdyż mogło-
by zapobiec niejednemu zachorowaniu na ostry zespół 
wieńcowy. Dodatkowe korzyści płynące z  rozpowszech-
niania zasad profilaktyki, oprócz korzyści zdrowotnych, 
to obniżenie kosztów leczenia przyszłych potencjalnych 
pacjentów. Niestety, jak wykazały badania przeprowa-
dzone przez autorów niniejszej pracy, aż 45,5% osób nie 
miało do czynienia z  żadnymi źródłami, z  których mo-
głyby zdobyć lub poszerzyć informacje na temat ostre-
go zespołu wieńcowego. Zaledwie 32,3% osób badanej 
populacji odpowiedziało, że pozyskuje wiedzę od leka-
rza, 24,2% – z  Internetu, a  tylko 15,2% od pielęgniarek. 
Wykwalifikowany personel medyczny powinien skupiać 
więcej uwagi na promocji zdrowia i szerzeniu wiedzy na 
temat zasad zdrowego stylu życia.

Z badań przeprowadzonych przez Życińską et al., któ-
re dotyczyły źródeł wiedzy pacjenta na temat swojej 
choroby, wynika, że w  badanej populacji, która liczyła 
517 osób, tylko 199 (co stanowiło 38,49%) zdobywa infor-
macje w czasie wizyty u lekarza.4 Wyniki otrzymane przez 
K. Życińską są zbliżone do wyników uzyskanych w niniej-
szych badaniach. Świadczy to o  małym zaangażowaniu 
personelu medycznego w edukację zdrowotną.

Porównując wyniki dotyczące czynników ryzyka społe-
czeństwa zamieszkującego województwo dolnośląskie ze-
stawione w niniejszej pracy z wynikami populacji powiatu 
ostrowieckiego z badań wykonanych przez M. Cichońską 
et al., można wywnioskować, jak znaczna grupa osób nie 
zdaje sobie sprawy z istotności przestrzegania zasad pro-
filaktyki.

W badaniach M. Cichońskiej et al. wzięło udział 100 an-
kietowanych, z  czego 39% paliło papierosy, a  w  popula-
cji dolnośląskiej –  aż 52%. Palenie tytoniu ma znaczący 
wpływ na wystąpienie chorób układu sercowo-naczynio-
wego. Wypalenie do 25 papierosów dziennie 2-krotnie 
zwiększa ryzyko zachorowania, a powyżej 25 sztuk – aż 
3-krotnie. Zaprzestanie palenia tytoniu jest bardzo waż-
ne, ponieważ badania dowodzą, że po roku od rzucenia 
nałogu u chorych znacząco zmniejsza się liczba nagłych 
incydentów sercowych, po 3–5  latach natomiast ryzyko 
jest niemal identyczne, jak u osób nigdy niepalących.

Ważnym czynnikiem ryzyka jest również masa ciała. Jest 
to kolejny istotny problem społeczeństwa. W populacji po-

wiatu ostrowieckiego 32% ankietowanych cierpi na nad-
wagę bądź otyłość, a w województwie dolnośląskim war-
tości BMI badanych osób wskazywały na nadwagę 49%.5

Największy odsetek (72%) osób mających nadmierną 
masę ciała odnotowano w badaniach przeprowadzonych 
przez Ł.  Cżyżewskiego. W  badaniu tym wzięło udział 
192 pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczne-
go w Siedlcach.6

W  badaniach przeprowadzonych przez Z.  Babińską 
skupiono natomiast uwagę na nadmiernej masie ciała 
u  osób mieszkających we wsi Kiełpino. Wzięło w  nich 
udział 385  osób –  247  kobiet i  138  mężczyzn. Niestety, 
otrzymane wyniki badań również były niekorzystne, po-
nieważ nadwagę stwierdzono u  36,6%, otyłość u  32,2% 
a otyłość patologiczną u 2,8% respondentów.

Przedstawione wyniki dotyczące nadmiernej masy cia-
ła są niepokojące. Pozwalają domniemywać, jak wielkim 
problemem w  społeczeństwie jest ten czynnik ryzyka. 
Nadwaga i otyłość zwiększają prawdopodobieństwo wy-
stąpienia nadciśnienia tętniczego 3–4-krotnie. Prowadzą 
również do wielu innych chorób układu krążenia, w tym 
ostrego zespołu wieńcowego.7

W  badaniach Chrzan i  Kulpy wzięło udział 100  pa-
cjentów leczonych na oddziale chirurgii ogólnej i  onko-
logicznej dawnego Okręgowego Szpitala Kolejowego we 
Wrocławiu. Badania te dowiodły, że ważnym problemem 
społeczeństwa jest niewłaściwa dieta. Do złego odżywia-
nia przyznało się 74% ankietowanych.8 Wyniki w  dużej 
części pokrywają się z  badaniami przeprowadzonymi na 
potrzeby niniejszej pracy. Tylko 35% ankietowanych spo-
żywa białe mięso częściej niż raz w tygodniu, 5% konsumu-
je ryby częściej niż raz na tydzień, a raz w tygodniu – 37%. 
Tylko 14% respondentów spożywa 2–4 porcje warzyw 
i owoców dziennie, a raz dziennie – 41%. Wyniki te świad-
czą o złym sposobie odżywiania, co znacząco wpływa na 
stan zdrowia i rozwój chorób sercowo-naczyniowych.

Podsumowując, postawa wobec prowadzenia zdrowego 
stylu życia, zapobieganie czynnikom ryzyka przez osoby 
badane w  niniejszej pracy zamieszkujące województwo 
dolnośląskie nie jest zadowalająca. Wskazują na to rów-
nież wyniki innych badań wykonanych do danej pracy. 
Pomiarów ciśnienia tętniczego nie wykonuje aż 40% re-
spondentów, znaczna grupa – 54% – robi to sporadycznie 
lub kiedy gorzej się poczują, a tylko 2% robi to codzien-
nie. Istotnym elementem jest także aktywność fizyczna. 
Ponad połowa (55%) ankietowanych nie podejmuje ak-
tywności fizycznej, a  tylko 15% robi to systematycznie 
2–3 razy w tygodniu.

Wnioski
Wiedza na temat ostrego zespołu wieńcowego jest nie-

zadowalająca.
Działania profilaktyczne nie przynoszą oczekiwanych 

skutków, co potwierdzają powyższe badania.
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Mały odsetek osób starszych stosuje zasady zdrowego 
stylu życia.

Ważnym elementem profilaktyki jest edukacja na temat 
ostrego zespołu wieńcowego.

Na stosowanie zasad profilaktyki nie wpływa miejsce 
zamieszkania.
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Streszczenie
Wprowadzenie. Nowotwory jelita grubego należą do jednych z najczęściej występujących nowotwo
rów złośliwych na świecie. Jakość życia chorych leczonych metodą chemioterapii pogarsza się, zwłaszcza 
ze względu na cierpienie, smutek, brak życiowej energii, lęk przed leczeniem, problemy finansowe i doleg
liwości fizyczne.

Cel pracy. Ocena poziomu akceptacji choroby oraz satysfakcji z życia wśród pacjentów, u których rozpozna
no chorobę nowotworową w obrębie jelita grubego, leczonych metodą chemioterapii.

Materiał i metody. Badaniem objęto 92 pacjentów chorych na raka jelita grubego leczonych metodą 
chemioterapii w warunkach szpitalnych. Narzędziami badawczymi były 3 standaryzowane kwestionariu
sze: Skali Akceptacji Choroby (AIS), Skali Satysfakcji z Życia (SWLS) i Skali Przystosowania Psychicznego do 
Choroby Nowotworowej (MiniMAC) oraz ankieta demograficzna własnego autorstwa.

Wyniki. Poziom akceptacji choroby w badanej grupie chorych osiąga wartości nieco większe od prze
ciętnych (63,7%), co świadczy o dość dobrym przystosowaniu się do choroby nowotworowej. Satysfakcja 
z życia według skali SWLS również osiąga wartości nieco większe (55,8%) od średnich. Wśród sposobów 
radzenia sobie z chorobą nowotworową w skali MiniMAC zdecydowanie dominuje styl konstruktywny 
z przewagą strategii ducha walki i pozytywnego przewartościowania (88,4%). Styl destrukcyjny osiągnął 
małe wartości. Wiek badanych osób wpływa na: poziom satysfakcji z życia (SWLS) – p < 0,03, pozytywne 
przewartościowanie (MiniMAC) – p < 0,02, styl konstruktywny (MiniMAC) – p < 0,02. Zaobserwowa
no, że zależność wpływu wieku i wykształcenia badanych oraz odczuwania i nasilenia bólu na akceptację 
choroby jest istotna statystycznie. Im większa akceptacja choroby, tym większa satysfakcja z życia.

Wnioski. Poziom akceptacji choroby oraz odczuwana satysfakcja z życia w grupie badanej osiągają war
tości nieco większe od przeciętnych, co świadczy o dość dobrym przystosowaniu się do choroby nowotwo
rowej.

Słowa kluczowe: akceptacja choroby, chemioterapia, satysfakcja z życia
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Wprowadzenie
Nowotwory zajmują czołowe miejsca na liście chorób 

cywilizacyjnych oraz przyczyn zgonów. W różnym zakre-
sie pogarszają jakość życia chorego. Proces nowotworo-
wy, zwłaszcza w zaawansowanym stadium, wiąże się z bó-
lem i cierpieniem, zarówno fizycznym, jak i psychicznym, 
co niekorzystnie wpływa na jakość życia w  różnych jej 
wymiarach. Choroba nowotworowa dotyka każdej płasz-
czyzny życia pacjenta, zarówno w  wymiarze fizycznym, 
jak i w dużej mierze psychicznym, emocjonalnym. Powo-
duje zmianę w wyglądzie zewnętrznym, niejednokrotnie 
deformację, okaleczenie lub utratę całego narządu. Wpły-
wa to na obniżenie aktywności fizycznej pacjenta, utratę 
poczucia atrakcyjności, co w rezultacie sprowadza się do 
obniżenia samooceny chorego.1,2

Obserwując rozwój nowotworów na świecie w  ostat-
nich 5 dekadach, dowiedziono, że istnieją podstawy do 
zaliczenia tego jakże niekorzystnego zjawiska społecznego 
do epidemii cywilizacji wysokorozwiniętych.3 Nowotwory 
jelita grubego (r.j.g.) należą do jednych z najczęściej wy-
stępujących nowotworów złośliwych na świecie. Co roku 
rozpoznaje się prawie milion nowych zachorowań i oko-
ło pół miliona zgonów z powodu r.j.g. Choroba występuje 
najczęściej w krajach rozwiniętych, najrzadziej natomiast 
w  Afryce, z  wyłączeniem Afryki Południowej. W  całej 
Unii Europejskiej w  2004  r. odnotowano 297,2  tys. no-
wych zachorowań na raka jelita grubego oraz 139,4  tys. 
zgonów spowodowanych tą chorobą. Liczba zachorowań 
drastycznie się zwiększyła z 376 tys. w 2004 r. do 463 tys. 
w 2008 r. przy niewielkim wzroście umieralności z 204 tys. 
do 212  tys. W  Polsce r.j.g. jest jednym z  najczęściej wy-

krywanych nowotworów złośliwych. W 2007 r. w naszym 
kraju odnotowano 14 244 zachorowania, co daje mu trze-
cie miejsce wśród najczęstszych nowotworów złośliwych, 
zaraz po raku płuca i  piersi, odpowiadając za 11,1% no-
wych zachorowań.4 Niepokojące jest, że wskaźniki 5-let-
niego przeżycia w Polsce są znacznie niższe niż w Europie 
Zachodniej (55%) i wynoszą tylko około 20%.1 Całkowita 
wyleczalność nowotworów jelita grubego w naszym kraju 
to jedynie 30–35%. Dla porównania, w Europie Zachodniej 
osiąga wartości sięgające około 65%.5 Te niekorzystne dane 
wynikają głównie z tego, że większość pacjentów zgłasza 
się do lekarza dopiero w  zaawansowanej fazie choroby. 
Tylko 30% przypadków nowotworów jelita grubego jest 
rozpoznawane w stadium początkowym, a aż 70% w fazie 
zaawansowanej. W  naszym kraju niewiele osób poddaje 
się jakimkolwiek badaniom profilaktycznym. Konieczne 
jest zatem zwiększenie ogólnej świadomości społeczeń-
stwa z  zakresu profilaktyki nowotworów, szczególnie 
wśród osób z grupy wysokiego ryzyka. Wzrastająca zacho-
rowalność na r.j.g. wymaga prężnego rozwoju innowacyj-
nych metod, technik diagnostycznych oraz poszukiwania 
skutecznych środków chemoprewencyjnych i leczniczych, 
które dadzą zadowalające wyniki leczenia nowotworu.5

Rak jelita grubego jest powszechnie uważany za cho-
robę ludzi w podeszłym wieku, gdzie szczyt zachorowal-
ności przypada na 7–8 dekadę życia. W 99% przypadków 
choroba dotyka osób po 55. roku życia, a średni wiek za-
chorowania wynosi 71  lat. Coraz częściej pojawiają się 
jednak informacje dotyczące zwiększenia liczby zacho-
rowań u osób poniżej 40. roku życia. Dane pokazują, że 
częstość zachorowań w grupie osób mających 20–40  lat 
wzrosła aż o 17% w  latach 1973–1999. Warto dodać, że 

Abstract
Background. Colorectal cancer is one of the most common cancers in the world. The quality of life in patients treated with chemotherapy deteriorates, especially 
because of suffering, sadness, lack of energy, fear of treatment, financial problems and physical ailments.

Objectives. Evaluation of the level of acceptance of the disease and of satisfaction with life among patients diagnosed with colorectal cancer, treated with chemo
therapy.

Material and methods. The study included 92 patients suffering from colorectal cancer treated with chemotherapy in a hospital environment. The following 
standardized questionnaires constituted the research tools: the Acceptance of Illness Scale (AIS), the Satisfaction With Life Scale (SWLS) and the MiniMental 
Adjustment to Cancer Scale (MiniMAC).

Results. The level of acceptance of the disease in the studied group of patients reaches values slightly higher than the average (63.7%), which indicates fairly good 
adaptation to cancer. Satisfaction with life, according to the SWLS, reaches values which are slightly higher (55.8%) than average. Among the ways of dealing with 
cancer in the MiniMAC scale, the clearly dominant one is a constructive style with a highintensity of a fighting spirit strategy and positive revaluation (88.4%). 
Destructive style reached low values among the respondents. The age of respondents influences: the level of satisfaction with life (SWLS), p < 0.03, positive revalu
ation (MiniMAC), p < 0.02, and constructive style (MiniMAC), p < 0.02. The factors affecting the acceptance of the disease with statistical significance are the 
age and education of the respondents, feeling pain and the intensity of pain. The greater the acceptance of the disease, the greater the patient’s life satisfaction.

Conclusions. The level of the acceptance of the disease and perceived satisfaction with life in the research group reaches values slightly higher than average, which 
indicates fairly good adaptation to cancer.

Key words: chemotherapy, acceptance of illness, satisfaction with life
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rak jelita grubego u osób młodych jest bardziej agresyw-
ny, a osiągane wyniki leczenia są gorsze niż u pacjentów 
w wieku podeszłym.6

Rozpoznany rak jelita grubego wiąże się z  podjęciem 
przez chorego ogromnej walki, którą musi stoczyć, aby po-
konać chorobę. Podstawą leczenia jest chirurgia, a zabieg 
terapeutyczny jest związany w  większości przypadków 
z wyłonieniem stomii, co oznacza poważne okaleczenie pa-
cjenta. Dalsze leczenie to równie uciążliwa chemioterapia 
lub/i radioterapia. Wszystkie te czynniki zmieniają życie 
pacjenta we wszystkich możliwych sferach, pogarszają jego 
jakość i odczuwaną satysfakcję. Wsparcie dla chorych po-
winno być zatem wszechobecne, płynąć nie tylko ze strony 
rodziny i personelu, ale również instytucji, które stale nie 
są w wystarczającym stopniu dostępne dla pacjentów.

Jakość życia chorych leczonych metodą chemioterapii 
pogarsza się, zwłaszcza ze względu na cierpienie, smu-
tek, niepokój, brak energii życiowej, lęk przed leczeniem, 
problemy finansowe, a  także towarzyszące dolegliwości 
fizyczne. Pacjenci zmagają się z  problemami emocjonal-
nymi, społecznymi, osobistymi, i  bardzo często są zmu-
szeni zaakceptować zmiany w  wyglądzie swojego ciała 
związane z okaleczeniem lub utratą całego narządu. Mimo 
wszystkich trudności najwspanialsze jest to, że przy dużym 
wsparciu ze strony rodziny i personelu pacjenci chorzy na 
nowotwory radzą sobie z chorobą i dzielnie stawiają jej czo-
ła, z nadzieją patrząc w przyszłość. Choroba nowotworowa 
wywiera wszechstronny wpływ na życie dotkniętych nią 
osób, szczególnie w okresie leczenia metodą chemioterapii.

Celem pracy była ocena poziomu akceptacji choroby 
oraz satysfakcji z życia wśród pacjentów, u których roz-
poznano chorobę nowotworową w obrębie jelita grubego, 
leczonych metodą chemioterapii w  warunkach szpital-
nych, z uwzględnieniem strategii, które przyjmują w pro-
cesie radzenia sobie z chorobą i jej konsekwencjami.

Hipotezy badawcze:
1. Akceptacja choroby w grupie osób chorych na raka jeli-

ta grubego jest przeciętna.
2. Akceptacja choroby podnosi poziom satysfakcji z życia.
3. Na poziom akceptacji choroby i satysfakcji z życia wpły-

wają wiek oraz wykształcenie.
4. Na poziom akceptacji choroby i satysfakcji z życia wpły-

wają dolegliwości bólowe oraz zmęczenie i nudności.
5. Występują zależności między poziomem akceptacji, sa-

tysfakcją z życia a stylem radzenia sobie z chorobą no-
wotworową.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono w miesiącach kwietniu i maju 

2015  r. na oddziale onkologicznym Beskidzkiego Cen-
trum Onkologii Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej, po 
uzyskaniu zgody dyrektora placówki. Ankietowani przed 
rozpoczęciem badania byli poinformowani o celu pracy, 
anonimowym i dobrowolnym uczestnictwie.

Badaniami objęto 92 pacjentów leczonych metodą che-
mioterapii z powodu raka jelita grubego. W badanej gru-
pie dominowały osoby w  wieku 60–69  lat (44,6%). Naj-
mniej liczną grupą byli pacjenci w wieku do 39 lat (1,1%). 
Respondenci najczęściej zamieszkiwali tereny miejskie 
(55,4%). Najwięcej ankietowanych miało wykształce-
nie zawodowe (44,6%). Badane osoby najczęściej żyły 
w  związkach małżeńskich (73,9%). Głównym źródłem 
utrzymania respondentów była emerytura (48,9%) oraz 
renta (33,7%). Dla ponad połowy ankietowanych obecna 
sytuacja finansowa była dobra (56,5%). Charakterystykę 
demograficzną badanej grupy przedstawia tabela 1.

Narzędziami badawczymi były:
–  ankieta demograficzna własnego autorstwa dotycząca 

zmiennych socjodemograficznych pacjentów, objawów 
fizycznych, sytuacji zawodowej i  finansowej oraz dłu-
gości leczenia;

– skala AIS (Acceptance of Illness Scale – Skala Akcep-
tacji Choroby) zawierająca 8 stwierdzeń opisujących 
skutki złego stanu zdrowia, oceniająca stopień przysto-
sowania do choroby;

Tabela 1. Ogólna charakterystyka badanej grupy

Table 1. The general characteristics of the studied group

Charakterystyka demograficzna 
respondentów %

Płeć
mężczyzna
kobieta

57,6
42,4

Wiek (w latach)
do 39
40–49
50–59
60–69
70–80

 1,1
 9,8
29,3
44,6
15,2

Miejsce zamieszkania
wieś
miasto

44,6
55,4

Wykształcenie
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe

 2,2
44,6
39,1
14,1

Stan cywilny
panna/kawaler
mężatka/żonaty
wdowa/wdowiec
rozwiedziona/rozwiedziony

 
 5,4
73,9
17,4
 3,3

Aktywność zawodowa
bezrobocie
praca etatowa
renta
emerytura
zasiłek rehabilitacyjny

 
 1,1
10,9
33,7
48,9
 5,4

Sytuacja finansowa
bardzo dobra
dobra
niezadowalająca
bardzo zła

 3,3
56,5
38,0
 2,2
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–  skala Mini-MAC (Mental Adjustment to Cancer Scale 
– Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby No-
wotworowej), w której jest 29 stwierdzeń obejmujących 
5 części, tj. po 8 pytań dla strategii bezradność/bezna-
dziejność i  strategii zaabsorbowanie lękowe, 5  stwier-
dzeń dla skali unikania poznawczego oraz po 4 stwierdze-
nia dla 2 ostatnich strategii, czyli ducha walki i fatalizmu;

– skala SWLS (Satisfaction With Life Scale – Skala Satys-
fakcji z Życia) składająca się tylko z 5 stwierdzeń oce-

nianych w  skali 7-stopniowej; ocenia satysfakcję z  ży-
cia wyrażającą się w poczuciu zadowolenia z własnych 
osiągnięć i warunków.5
Na zastosowanie kwestionariuszy uzyskano zgodę Pra-

cowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego w Warszawie.

Oceny bólu dokonano na podstawie skali numerycznej 
(Numerical Rating Scale –  NRS) zawierającej 11  stopni 
nasilenia bólu: od 0 do 10, gdzie 0 oznacza całkowity brak 
bólu, a  10 najgorszy wyobrażalny ból. Ponieważ żadna 
z  badanych osób nie określiła subiektywnego odczucia 
bólu na więcej niż 8, nie ujęto tych wartości w tabeli 2.

Do obliczeń statystycznych wykorzystano testy staty-
styczne w postaci testu Kruskala-Wallisa, testu dla współ-
czynnika korelacji rang Spearmana oraz testu sumy rang 
Manna-Whitneya. Obliczeń dokonano z użyciem progra-
mu STATISTICA 10.

Wyniki
Na podstawie wyników otrzymanych z badań z użyciem 

skali AIS można stwierdzić, że poziom akceptacji choroby 
w badanej grupie chorych na raka jelita grubego osiąga war-
tości nieco większe od przeciętnych (63,7%), co świadczy 
o dość dobrym przystosowaniu się do choroby nowotworo-
wej. Satysfakcja z życia według skali SWLS odczuwana przez 
chorych również osiąga wartości nieco większe (55,8%) od 
średnich. Wśród sposobów radzenia sobie z chorobą nowo-
tworową w  skali Mini-MAC zdecydowanie dominuje styl 
konstruktywny z  przewagą strategii ducha walki (80,4%) 
i pozytywnego przewartościowania (74%). Styl destrukcyj-
ny radzenia sobie z rakiem osiągnął wśród ankietowanych 
małe wartości z  niskim natężeniem strategii bezradność/ 
/beznadziejność i nieco wyższym poziomem zaabsorbowa-
nia lękowego. Wyniki przedstawiono w tabeli 3.

Analizując wyniki badań z  wykorzystaniem testu ko-
relacji rang Spearmana, można stwierdzić, że wiek bada-
nych osób wpływa na: poziom satysfakcji z życia (SWLS) 
– p < 0,04, pozytywne przewartościowanie (Mini-MAC) 
– p < 0,02, styl konstruktywny (Mini-MAC) – p < 0,02.

Tabela 2. Charakterystyka kliniczna badanej grupy

Table 2. The clinical characteristics of the studied group

Charakterystyka kliniczna respondentów %

Palenie papierosów
tak
nie

17,4
82,6

Źródło informacji o chorobie
wizyta u lekarza z własnej inicjatywy
następstwo badań profilaktycznych

 
83,7
16,3

Objawy choroby nowotworowej
zmęczenie
nudności
ból
brak apetytu
biegunki
zaparcia
zaburzenia snu
duszność

51,1
20,7
20,7
16,3
15,2
12,0
 7,6
 6,5

Ocena codziennych dolegliwości 
bólowych w skali NRS

0
1
2
3
4
5
6
7
8

25,0
17,4
14,1
13,0
 9,8
10,9
 4,3
 1,2
 4,3

Długość leczenia choroby nowotworowej
mniej niż rok
1–4 lata
4–7 lat
7–10 lat

26,1
54,3
16,3
 3,3

Tabela 3. Akceptacja choroby, satysfakcja z życia i style radzenia sobie z nowotworem wśród pacjentów chorych na raka jelita grubego leczonych metodą 
chemioterapii

Table 3. Acceptance of the disease, satisfaction with life and styles of dealing with cancer among patients with colorectal cancer treated with chemotherapy

Skala Zakres wyników dla skali Średnia Położone na skali

Akceptacja choroby (AIS) 8–40 28,4 63,7%

Satysfakcja z życia (SWLS) 5–35 21,7 55,8%

Zaabsorbowanie lękowe (Mini-MAC) 7–28 16,1 43,5%

Duch walki (Mini-MAC) 7–28 23,9 80,4%

Bezradność/beznadziejność (Mini-MAC) 7–28 12,3 25,5%

Pozytywne przewartościowanie (Mini-MAC) 7–28 22,5 74,0%

Styl destrukcyjny (Mini-MAC) 14–56 28,5 34,5%

Styl konstruktywny (Mini-MAC) 14–56 46,4 77,2%



Piel Zdr Publ. 2017;26(1):53–61 57

Otrzymane korelacje są dodatnie, co pozwala stwier-
dzić, że im starsze osoby, tym wyższy jest poziom na skali 
satysfakcji z życia (SWLS) oraz większe wyniki zarówno 
na skali pozytywnego przewartościowania (Mini-MAC), 
jak i dla stylu konstruktywnego (Mini-MAC) – tabela 4.

Z przeprowadzonych analiz z  wykorzystaniem testu 
Kruskala-Wallisa wynika, że wykształcenie istotnie staty-
stycznie wpływa na: akceptację choroby (AIS) – p < 0,01, 
zaabsorbowanie lękowe (Mini-MAC) – p < 0,00, bezrad-
ność/beznadziejność (Mini-MAC) – p < 0,00 oraz styl de-
strukcyjny (Mini-MAC) – p < 0,00 (tab. 5).

Dla 3 najczęściej występujących wśród respondentów 
objawów choroby nowotworowej (zmęczenie, nudności 
oraz ból) przeprowadzono analizę wpływu objawów na 
poziom akceptacji choroby, satysfakcję z  życia oraz styl 
zmagania się z chorobą.

Analizując ból, otrzymano następujące wyniki: poziom 
ocenianych dolegliwości bólowych istotnie statystycznie 
wpływa na: satysfakcję z życia (SWLS) – p < 0,04, zaabsor-
bowania lękowe (Mini-MAC) – p < 0,04, ducha walki (Mi-
ni-MAC) – p < 0,04 oraz styl destrukcyjny (Mini-MAC) 
– p < 0,04. Dodatnie korelacje pozwalają twierdzić, że im 
wyższy poziom dolegliwości bólowych, tym wyższy jest 
poziom na skali zaabsorbowania lękowego (Mini-MAC), 
wyższy poziom na skali ducha walki (Mini-MAC) oraz 

wyższy poziom na skali stylu destrukcyjnego (Mini-
-MAC). Ujemne korelacje natomiast świadczą o tym, że 
im wyższy poziom dolegliwości bólowych, tym niższy jest 
poziom na skali satysfakcji z życia (SWLS) – tabela 6.

Na podstawie przeprowadzonych badań i  analizy sta-
tystycznej z użyciem testu U Manna-Whitneya nie zaob-
serwowano wpływu występowania zmęczenia, nudności, 
miejsca zamieszkania, płci, stanu cywilnego, aktywności 
zawodowej oraz czasu trwania choroby na poziom ak-
ceptacji choroby, satysfakcji z życia oraz styl zmagania się 
z chorobą nowotworową.

Akceptacja choroby ma związek z  satysfakcją z  życia 
oraz stylem zmagania się z chorobą. Na podstawie wyni-
ków otrzymanych z badań z użyciem testu korelacji rang 
Spearmana można twierdzić, że akceptacja choroby wpły-
wa na: zaabsorbowania lękowe (Mini-MAC) – p < 0,00, 
ducha walki (Mini-MAC) – p < 0,00, bezradność/bezna-
dziejność (Mini-MAC) – p < 0,00, styl destrukcyjny (Mi-
ni-MAC) – p < 0,01 oraz styl konstruktywny (Mini-MAC) 
– p < 0,01 (tab. 7).

Analizując korelacje dodatnie, można zauważyć, że im 
wyższy poziom akceptacji choroby (AIS), tym wyższy 
jest poziom na skali ducha walki (Mini-MAC) oraz wyż-
szy poziom na skali stylu konstruktywnego (Mini-MAC). 
Korelacje ujemne pozwalają natomiast twierdzić, że im 

Tabela 4. Współczynniki korelacji między wiekiem a akceptacją choroby, satysfakcją z życia oraz stylami zmagania się z rakiem

Table 4. Correlation coefficients between age and the acceptance of the disease, satisfaction with life and the styles of dealing with cancer

Wiek n R Spearman p

Akceptacja choroby (AIS) 92 –0,01 0,47

Satysfakcja z życia (SWLS) 92 0,19 0,04

Zaabsorbowanie lękowe (Mini-MAC) 92 0,00 0,48

Duch walki (Mini-MAC) 92 0,12 0,13

Bezradność/beznadziejność (Mini-MAC) 92 0,07 0,23

Pozytywne przewartościowanie (Mini-MAC) 92 0,20 0,02

Styl destrukcyjny (Mini-MAC) 92 0,06 0,29

Styl konstruktywny (Mini-MAC) 92 0,21 0,02

Tabela 5. Współczynniki korelacji między wykształceniem a poziomem akceptacji choroby, satysfakcją z życia oraz stylami radzenia sobie z chorobą 
nowotworową

Table 5. Correlation coefficients between education and the level of acceptance of the disease, satisfaction with life and the styles of dealing with cancer

Wykształcenie n Średnia rang 
(podstawowe)

Średnia rang 
(zawodowe)

Średnia 
rang 

(średnie)

Średnia 
rang 

(wyższe)

χ² Kruskal- 
-Wallis p

Akceptacja choroby (AIS) 92 10,3 50,8 38,7 60,2 11,3 0,01

Satysfakcja z życia (SWLS) 92 21,0 43,3 47,7 57,2 4,6 0,21

Zaabsorbowanie lękowe (Mini-MAC) 92 52,0 55,6 44,0 23,9 14,6 0,00

Duch walki (Mini-MAC) 92 34,5 44,5 45,8 56,4 2,5 0,48

Bezradność/beznadziejność (Mini-MAC) 92 73,0 55,4 42,6 25,3 15,7 0,00

Pozytywne przewartościowanie (Mini-MAC) 92 67,5 45,2 47,2 45,6 1,4 0,70

Styl destrukcyjny (Mini-MAC) 92 66,0 56,4 42,9 22,3 18,0 0,00
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wyższy poziom akceptacji choroby (AIS), tym niższy jest 
poziom na skali zaabsorbowania lękowego (Mini-MAC), 
niższy poziom na skali bezradności/beznadziejności (Mi-
ni-MAC) oraz niższy poziom na skali stylu destrukcyjne-
go (Mini-MAC) – tabela 7.

Omówienie
Na poziom postrzegania jakości życia mają wpływ mię-

dzy innymi satysfakcja z życia, akceptacja choroby oraz 
przystosowanie psychiczne do odczuwanych dolegli-
wości. Badania przeprowadzone na potrzeby niniejszej 
pracy dowodzą, że jakość życia chorych na raka jelita 
grubego leczonych metodą chemioterapii w  warunkach 
szpitalnych w  odniesieniu do 3 powyższych jej aspek-
tów pogarsza się. Związane jest to zarówno z  samym 
procesem nowotworowym, jak i stosowanym leczeniem. 
Stopień postrzegania jakości życia, jak pokazały wyniki 
niniejszej pracy, zależy od wielu czynników, takich jak: 
wiek, wykształcenie oraz obecność i natężenie dolegliwo-
ści bólowych.

Jak dowodzą liczne badania, parametry jakości życia 
pogarszają się już z  powodu postawienia rozpoznania 
choroby nowotworowej. Informacja o  raku wywołuje 
u pacjenta szok, przerażenie, niepokój, lęk oraz silne po-
czucie bezsilności.

Modlińska et  al.9 pokazują, że lękowa reakcja na no-
wotwór istotnie wpływa na jakość życia chorych poniżej 
65. roku życia będących w terminalnym okresie choroby, 
a wiadome jest, że u starszych pacjentów największe zna-
czenie odgrywają problemy związane z codzienną egzy-
stencją.

Bardzo ciekawe są wnioski, że leczenie cytostatyka-
mi obniża jakość życia chorych, ale w stopniu, który nie 
jest istotny statystycznie. Informują o tym badania prze-
prowadzone za pomocą kwestionariusza EORTC QLQ-
-C30 w 2009 r. wśród 182 pacjentów Centrum Onkologii 
w Bydgoszczy. Podzielono ich na 2 grupy: grupa A obej-
mowała 77  osób, u  których rozpoznano chorobę nowo-
tworową (przed leczeniem), a grupa B 105 pacjentów bę-
dących w trakcie leczenia cytostatykami. Uzyskane wyniki 
nie wykazały większego zróżnicowania między opisanymi 
grupami. Świadczy to o tym, że już samo rozpoznanie ob-
niża parametry jakości życia. Przeprowadzone badania 
dowiodły także, że funkcjonowanie pacjentów, zarów-
no przed, jak i podczas leczenia, pogorszyło się średnio 
o 50% w zakresie fizycznym, społecznym, emocjonalnym 
oraz poznawczym. W obydwu grupach pacjenci jako naj-
bardziej dokuczliwy i nasilony objaw podawali zmęczenie, 
a następnie również trudności ze snem oraz ból. U cho-
rych w  czasie leczenia znacznie częściej występowały 
nudności.2 Odpowiada to wynikom uzyskanym przez in-
nych badaczy.

Tabela 6. Wpływ natężenia bólu na poziom akceptacji choroby, satysfakcję z życia oraz styl zmagania się z chorobą

Table 6. The impact of the intensity of pain on the level of acceptance of the disease, satisfaction with life and the styles of dealing with the disease

Natężenie dolegliwości bólowych  n R Spearman p

Akceptacja choroby (AIS) 92 –0,11 0,16

Satysfakcja z życia (SWLS) 92 –0,19 0,04

Zaabsorbowanie lękowe (Mini-MAC) 92 0,18 0,04

Duch walki (Mini-MAC) 92 0,19 0,04

Bezradność/beznadziejność (Mini-MAC) 92 0,16 0,06

Pozytywne przewartościowanie (Mini-MAC) 92 0,10 0,18

Styl destrukcyjny (Mini-MAC) 92 0,18 0,04

Styl konstruktywny (Mini-MAC) 92 0,17 0,05

Tabela 7. Współczynniki korelacji między akceptacją choroby a satysfakcją z życia i stylami radzenia sobie z chorobą

Table 7. Correlation coefficients between the acceptance of the disease and satisfaction with life and styles of dealing with the disease

Akceptacja choroby (AIS)  n R Spearman p

Satysfakcja z życia (SWLS) 92 0,04 0,35

Zaabsorbowanie lękowe (Mini-MAC) 92 –0,26 0,00

Duch walki (Mini-MAC) 92 0,31 0,00

Bezradność/beznadziejność (Mini-MAC) 92 –0,26 0,01

Pozytywne przewartościowanie (Mini-MAC) 92 0,05 0,33

Styl destrukcyjny (Mini-MAC) 92 –0,26 0,01

Styl konstruktywny (Mini-MAC) 92 0,24 0,01
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Obecnie uważa się, że zmęczenie to najczęściej zgła-
szany objaw nowotworu oraz stosowanej terapii. Dotyczy 
około 80% chorych na raka i  70% poddanych leczeniu. 
Pojawia się niejednokrotnie przed diagnozą, bardzo czę-
sto jako początkowy objaw choroby, a  jego nasilenie nie 
zmniejsza się nawet po wypoczynku. W przypadku upor-
czywie nasilającego się zmęczenia może dojść do zmiany 
terapii na łagodniejszą.

Wyniki niniejszej pracy również wskazują, że zmęcze-
nie jest najbardziej dokuczliwym objawem choroby no-
wotworowej, co deklaruje ponad połowa ankietowanych 
pacjentów. Pozostałe najbardziej dokuczliwe objawy 
wymieniane przez respondentów to: ból, nudności, brak 
apetytu, biegunki, zaparcia oraz zaburzenia snu. Podane 
dolegliwości z pewnością nie wpływają korzystnie na ja-
kość życia chorych na nowotwory. Zaskakujące jest, że 
jedynie w przypadku bólu wykazano korelację z odczu-
waną satysfakcją z życia, większą u osób, które nie odczu-
wały dolegliwości bólowych. Wykazano również korela-
cje dotyczące stopnia nasilenia dolegliwości bólowych 
i jego wpływu na odczuwaną satysfakcję z życia oraz styl 
zmagania się z chorobą. U pacjentów charakteryzujących 
się dużym nasileniem bólu odnotowano większe warto-
ści dla strategii zaabsorbowania lękowego, ducha walki 
oraz destrukcyjnego stylu zmagania się z chorobą. U tych 
chorych stwierdzono także niski poziom na skali satys-
fakcji z życia.

Wiele przeprowadzonych badań pokazuje, że chemio-
terapia najbardziej niekorzystnie wpływa na funkcjono-
wanie emocjonalne. Jest to oczywiście zależne od stadium 
zaawansowania nowotworu w chwili rozpoznania oraz od 
prawdopodobnego rokowania. W badanej grupie chorych 
na raka jelita grubego wyróżniono część, w której szcze-
gólnie są zauważalne problemy emocjonalne objawiające 
się dużym natężeniem strategii bezradności/beznadziej-
ności, zaabsorbowania lękowego, destrukcyjnym stylem 
radzenia sobie z chorobą oraz niskim poziomem akcep-
tacji choroby.

Choroba nowotworowa uderza również w dużym stop-
niu w  sferę funkcjonowania społecznego oraz sferę fi-
zyczną. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów, u których naj-
większe szanse na wyleczenie nowotworu daje chirurgia 
i związany z nią zabieg wyłonienia stomii, który wpływa 
na wszystkie sfery życia chorego.

Badania własne pokazują, że wśród respondentów cho-
rujących na r.j.g. występują ograniczenia w codziennych 
czynnościach, a  także aktywności zawodowej. Z  powo-
du choroby ponad jedna trzecia ankietowanych była na 
rencie lub zasiłku rehabilitacyjnym, co wiązało się oczy-
wiście z niezadowalającą i  złą sytuacją finansową, którą 
deklarowało około 40% badanych. Taki stan rzeczy z pew-
nością pogarsza jakość życia oraz funkcjonowanie spo-
łeczne pacjentów.

Inne badania przeprowadzone wśród 84 pacjentów po 
zabiegu chirurgicznym na jelicie grubym z wytworzeniem 
stomii również potwierdzają pogorszenie ogólnej jakości 

życia. Przeprowadzono je z  użyciem kwestionariusza 
EORTC QLQ C-30 zarówno po operacji, jak i po upływie 
3 i 6 miesięcy. Wyniki pokazały, że jakość życia była istot-
nie gorsza po 3 miesiącach od operacji, zarówno w ska-
lach funkcjonalnych, jak i objawowych, a po 6 miesiącach 
znacznie się poprawiła w  domenach funkcjonowania fi-
zycznego i pełnienia swojej roli. Kształtowała się jednak 
znacznie poniżej jakości życia osób zdrowych badanych 
za pomocą tego samego kwestionariusza. Poprawa jako-
ści życia była związana z przyzwyczajeniem się chorego 
do stomii i nauczeniem się jej obsługi. Mimo to wiedza 
i umiejętności z  tego zakresu okazały się niewielkie, za-
równo po 3, jak i 6 miesiącach od operacji. Pacjenci w py-
taniach otwartych zgłaszali także niewystarczającą liczbę 
sprzętu stomijnego. Oceniana jakość życia miała szcze-
gólnie małe wartości, biorąc pod uwagę życie prywatne, 
funkcje społeczne oraz sytuację finansową. W  skalach 
objawowych początkowo zgłaszane występowanie nud-
ności, wymiotów, bólu, duszności zmniejszało się z upły-
wem czasu u obu płci. Uczucie zmęczenia i bezsenność, 
na które skarżyli się chorzy zmniejszyły się znacznie tylko 
u mężczyzn, a u kobiet pozostały na podobnym poziomie. 
W celu poprawy jakości życia tej grupy chorych niezwy-
kle ważne jest aktywne wsparcie, ale i właściwa edukacja, 
pomoc, informacja zarówno przed, jak i po zabiegu.10

Wiele publikacji i prac wskazuje na to, że jakość życia 
chorych na nowotwory jest związana również z  reha-
bilitacją. Dotyczą tego badania przeprowadzone przez 
Karczmarek-Borowską et al.11 z użyciem kwestionariusza 
SF-20 wśród 50 chorych na nowotwory leczonych metodą 
chemioterapii. Około 90% pacjentów deklarowało potrze-
bę ruchu podczas terapii, co podnosiło ich poczucie włas-
nej wartości i  jakości życia. Podejmowanie codziennej 
aktywności, choćby udział w porannej gimnastyce na od-
dziale, pozytywnie wpływało zarówno na sferę fizyczną, 
jak i  psychiczną chorych podczas chemioterapii. Dzięki 
kompleksowej i właściwie dobranej rehabilitacji możliwe 
staje się zmniejszenie bólu, poprawa ogólnej sprawności, 
zwiększenie motywacji do leczenia, co znacząco popra-
wia jakość życia chorego. Podejmowanie przez pacjentów 
aktywności sprawia, że zaczynają wierzyć we własne siły 
i możliwości, obniża się ich poczucie lęku i skłonności do 
depresji. Uzyskane wyniki podkreślają zatem znaczenie 
rehabilitacji w  procesie leczenia raka. Zwracają uwagę, 
że powinna być podejmowana jak najwcześniej, jedno-
cześnie z podstawowym leczeniem, rutynowo na każdym 
oddziale onkologicznym i po powrocie pacjenta do domu.

Inne badania z użyciem skali Mini-MAC i SWLS prze-
prowadzone przez Szczepańską-Gierachę et  al.12 wśród 
71 pacjentek chorych na nowotwory złośliwe wskazują, że 
strategie radzenia sobie z chorobą nowotworową mogą się 
zmieniać w czasie, jaki upływa od chwili rozpoczęcia do 
wielu lat po zakończeniu leczenia. Autorzy badań doszli 
do wniosku, że podczas hospitalizacji strategie konstruk-
tywne chorych osiągają bardzo duże wartości, którym 
towarzyszy niski poziom strategii destrukcyjnych. Zwią-
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zane jest to z aktywacją silnych mechanizmów obronnych 
uruchamianych w celu eliminacji negatywnych emocji. Po 
zakończonej terapii (kiedy nawrót choroby nie nastąpił się 
przez minimum 6 lat) stwierdzono zmniejszenie poziomu 
konstruktywnych strategii, bez spadku natężenia strate-
gii destrukcyjnych, przy czym wyniki na skali satysfakcji 
z życia były większe niż u kobiet zdrowych i zwiększały się 
wraz z upływem czasu po zakończeniu leczenia.

Spadek strategii konstruktywnych po zakończonej te-
rapii jest zatem wyrazem powrotu do normy i nie świad-
czy o pogorszeniu się stanu emocjonalnego. Strategie ra-
dzenia sobie z  chorobą nowotworową oraz jakość życia 
są nierozerwalnie związane ze stanem pacjenta i etapem 
choroby, na którym się znajduje. Świadczą o  tym bada-
nia przeprowadzone wśród 50  pacjentów paliatywnych 
przebywających pod opieką hospicjum, ankietowanych 
z  użyciem skal: Mini-MAC, HADS (Hospital Anxiety 
and Depression Scale – Szpitalna Skala Lęku i Depresji) 
oraz VAS (Visual Analog Scale; skala badająca poziom 
natężenia bólu). Wyniki pokazały, że niemal połowa an-
kietowanych doświadczała bólu o  średnim, silnym oraz 
bardzo silnym nasileniu. Około 30% pacjentów było do-
tkniętych depresją lub stanami granicznymi z depresją. Są 
to niewątpliwie bardzo wysokie i negatywne wartości. Je-
żeli chodzi o strategie radzenia sobie z chorobą, pacjenci 
uzyskali wyniki przeciętne dla strategii konstruktywnych 
i destrukcyjnych. Bardzo wysokie wyniki, wynoszące pra-
wie 44%, odnotowano dla strategii zaabsorbowania lęko-
wego, a jedynie 20% dla ducha walki oraz aż 90% (wyni-
ki bardzo wysokie i  wysokie) dla strategii pozytywnego 
przewartościowania, która świadczy o stoickiej akcepta-
cji. Pacjenci, przygotowując się do zbliżającej się śmierci, 
wykorzystują różne strategie radzenia sobie z  chorobą. 
Niestety, duża liczba chorych zmaga się codziennie nie 
tylko z bólem fizycznym, ale i cierpieniem emocjonalnym 
w postaci depresji.13

Jakość życia pacjenta oraz przyjmowana strategia ra-
dzenia sobie z  chorobą, poziom satysfakcji z  życia i  ak-
ceptacji choroby zależą również w dużej mierze od rodza-
ju nowotworu, na jaki pacjent choruje. Świadczą o  tym 
badania przeprowadzone przez Kozak  G.14 za pomocą 
kwestionariuszy Mini-MAC i  AIS oraz Skali Poczucia 
Własnej Wartości Rosenberga (Rosenberg Self-Esteem 
Scale –  RSES) wśród pacjentów chorych na nowotwo-
ry: żołądka, narządów rodnych, trzustki, jelita grubego 
i prostaty. Wyniki badań tych autorów odpowiadają omó-
wionym wcześniej wynikom uzyskanym przez autorów 
niniejszej pracy i pozwalają zauważyć, że strategia ducha 
walki najbardziej sprzyja procesowi leczenia. Korzystna 
jest również na pewnych etapach choroby strategia pozy-
tywnego przewartościowania. Niekorzystne dla dalszego 
rokowania okazały się natomiast strategie bezradności/ 
/beznadziejności i  zaabsorbowanie lękowe. W  badanej 
grupie wśród pacjentów chorujących na raka jelita grube-
go odkryto rosnące natężenie strategii ducha walki, które 
zwiększało się wraz z wiekiem chorych. Pojawiła się tak-

że zależność między niskim poczuciem własnej wartości 
a  większym nasileniem zaabsorbowania lękowego, przy 
mniejszym nasileniu ducha walki. Pozytywne zmiany do-
tyczyły natomiast większego doceniania życia i wystąpiły 
głównie wśród osób starszych.

Rak jelita grubego wiąże się w większości przypadków 
z  okaleczeniem chorego, co wynika z  konieczności wy-
łonienia stomii jelitowej. Procedura ta bardzo często jest 
trudna do zaakceptowania, zmienia akceptację własnego 
ciała oraz samoocenę, wpływając na funkcjonowanie we 
wszystkich sferach życia. Badania przeprowadzone przez 
Michalaka et al.15 za pomocą kwestionariuszy AIS, SWLS 
oraz IZZ (Inwentarz Zachowań Zdrowotnych) przed-
stawiają przystosowanie się chorych do życia ze stomią. 
W  początkowym okresie od wyłonienia stomii pacjenci 
wymagali przy jej pielęgnacji pomocy innych osób, ale 
z upływem czasu zaczęli te czynności wykonywać samo-
dzielnie. Kłopoty z  przystosowaniem się do ograniczeń 
wynikających z  choroby występowały u  26% badanych, 
u pozostałych przystosowanie kształtowało się natomiast 
na poziomie średnim i stanowiło większy problem dla ko-
biet. Wyniki uzyskane za pomocą skali SWLS informują, 
że 30% pacjentów osiągało wysoki stopień satysfakcji z ży-
cia, 40% – przeciętny, a 30% – niski.

Glińska et al.16, również badając satysfakcję z życia za 
pomocą skali SWLS u osób z wyłonioną stomią, uzyska-
li nieco odmienne wyniki. Wśród badanych 50 chorych 
stwierdzono bardzo niski poziom zadowolenia z  życia, 
nieznacznie tylko wyższy u mężczyzn. Na poziom satys-
fakcji miał wpływ czas, który upłynął od wyłonienia sto-
mii. Im był dłuższy, tym większa była satysfakcja z życia.

Badania własne nie wykazały związku między satysfak-
cją z życia, akceptacją choroby, sposobem radzenia sobie 
z nią a płcią badanych pacjentów. Istniały natomiast ko-
relacje wskazujące, że im wyższy poziom akceptacji cho-
roby, tym większe wyniki dla strategii ducha walki i sty-
lu konstruktywnego. Taka sama zależność pojawiła się 
w przypadku odczuwanej satysfakcji z życia. Na podsta-
wie otrzymanych wyników można stwierdzić, że poziom 
akceptacji choroby w skali AIS wśród pacjentów chorych 
na raka jelita grubego osiąga wartości nieco większe od 
przeciętnych, co świadczy o dość dobrym przystosowaniu 
się do choroby nowotworowej. Satysfakcja z życia, według 
skali SWLS, odczuwana przez chorych osiąga wartości 
nieco większe od średnich. Wśród sposobów radzenia so-
bie z chorobą nowotworową w skali Mini-MAC zdecydo-
wanie dominuje styl konstruktywny z dużym natężeniem 
strategii ducha walki i pozytywnego przewartościowania. 
Styl destrukcyjny radzenia sobie z rakiem osiągnął wśród 
ankietowanych małe wartości z małym natężeniem stra-
tegii bezradność/beznadziejność i nieco wyższym pozio-
mem zaabsorbowania lękowego. Wyniki te znajdują od-
zwierciedlenie w rzeczywistości.

Bardzo poważnym problemem pacjentów chorych na 
raka jelita grubego jest poczucie izolacji społecznej, wsty-
du, tematu tabu, do którego pacjenci nie chcą się przyznać. 
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Z tych powodów sprawą najwyższej wagi dla każdego ze-
społu terapeutycznego powinno być otoczenie wszystkich 
pacjentów chorych na nowotwory wielowymiarową, in-
terdyscyplinarną opieką. Wsparcie dla chorych powinno 
płynąć zarówno ze strony rodziny, przyjaciół, personelu, 
jak i  instytucji. Dzięki wszechstronnej opiece jakość ży-
cia pacjentów z pewnością osiągnie możliwie najwyższy 
poziom.

Wnioski
Poziom akceptacji choroby oraz odczuwana satysfakcja 

z życia w grupie badanej osiągają wartości nieco większe 
od przeciętnych, co świadczy o dość dobrym przystoso-
waniu się do choroby nowotworowej.

Wśród sposobów radzenia sobie z  chorobą nowotwo-
rową zdecydowanie dominuje styl konstruktywny z  wy-
sokim natężeniem strategii ducha walki i  pozytywnego 
przewartościowania. Styl destrukcyjny radzenia sobie 
z  rakiem osiągnął wśród ankietowanych małe wartości 
z niskim natężeniem strategii bezradność/beznadziejność 
i nieco wyższym poziomem zaabsorbowania lękowego.

Zgodnie z  trendami współczesnej medycyny działania 
personelu medycznego powinny obejmować zarówno 
właściwą terapię, jak i  zapewnienie możliwie najlepszej 
akceptacji choroby, która pozytywnie wpłynie na satys-
fakcję z życia i poprawę jego jakości u chorych.
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Streszczenie

Wprowadzenie. Choroba zwyrodnieniowa stawów jest wypadkową nakładających się schorzeń, które 
mimo odmiennych etiologii prowadzą do podobnych efektów biologicznych, morfologicznych i klinicz-
nych. Klinicznie choroba zwyrodnieniowa objawia się bólem stawów, bolesnością uciskową, ogranicze-
niem ruchomości, trzeszczeniami, czasem wysiękami i zapaleniem o różnym nasileniu bez objawów ogól-
noustrojowych.

Cel pracy. Ocena stanu funkcjonalnego pacjentów, u których rozpoznano chorobę zwyrodnieniową sta-
wów kolanowych.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono w okresie od września 2015 do stycznia 2016 r. w Porad-
ni Rehabilitacji Leczniczej i Pracowni Fizjoterapii Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymsto-
ku wśród 50 pacjentów, u których rozpoznano chorobę zwyrodnieniową stawów kolanowych. Zastosowa-
ną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety.

Wyniki. W analizowanej grupie znaczną większość stanowiły kobiety (88%). Biorąc pod uwagę wszyst-
kich ankietowanych, najwięcej osób było w wieku 61–70 lat. Największa liczba pacjentów (n = 19) cha-
rakteryzowała się wskaźnikiem BMI wynoszącym 25–30, a tylko 6 osób miało prawidłowe wartości tego 
wskaźnika. Ból stawu kolanowego u respondentów występował najczęściej w ciągu dnia lub przez całą 
dobę i był oceniany na 4–6 punktów w 10-punktowej skali. Najwięcej pacjentów oceniło własny poziom 
aktywności fizycznej jako umiarkowany, duża liczba badanych spędzała jednak swój wolny czas w sposób 
mało aktywny.

Wnioski. Choroba zwyrodnieniowa stawów częściej była rozpoznawana u kobiet. Występowanie choroby 
zwyrodnieniowej było związane z wiekiem. Badani pacjenci nie prowadzili aktywnego stylu życia, o czym 
świadczyły wartości wskaźnika BMI oraz preferowane formy spędzania wolnego czasu. Ból nie miał wpły-
wu na dotychczasową aktywność fizyczną pacjentów, u których rozpoznano chorobę zwyrodnieniową sta-
wów kolanowych.

Słowa kluczowe: staw kolanowy, choroba zwyrodnieniowa stawów, ocena stanu funkcjonalnego 
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Wprowadzenie
Choroba zwyrodnieniowa stawów (morbus degenera-

tivus articulorum, osteoarthrosis, osteoarthritis – ChZS) 
jest wypadkową nakładających się różnych schorzeń, któ-
re mimo odmiennych etiologii prowadzą do podobnych 
efektów biologicznych, morfologicznych i  klinicznych. 
Proces chorobowy dotyczy nie tylko chrząstki stawowej, 
ale i  całego stawu, w  tym podchrzęstnej warstwy kości, 
więzadeł, torebki stawowej, błony maziowej i mięśni oko-
łostawowych.1 Choroba prowadzi do rozmiękania, włó-
kienkowatości, owrzodzeń i  ubytku chrząstki stawowej, 
stwardnień i  zagęszczeń podchrzęstnej tkanki kostnej 
oraz powstawania osteofitów i  torbieli podchrzęstnych.2 
Klinicznie choroba zwyrodnieniowa objawia się bólem 
stawów, bolesnością uciskową, ograniczeniem rucho-
mości, trzeszczeniami, czasem wysiękami i  zapaleniem 
o różnym nasileniu bez objawów ogólnoustrojowych.3

Choroba zwyrodnieniowa stawów może dotyczyć sta-
wów kręgosłupa, barkowych, łokciowych, nadgarstko-
wych, biodrowych, kolanowych, skokowych oraz mię-
dzypaliczkowych lub śródręczno-paliczkowych. Spośród 
wszystkich postaci to właśnie choroba zwyrodnieniowa 
stawów kolanowych występuje najczęściej i  jest najbar-
dziej dokuczliwa dla chorych.1,4

Pod względem etiologii chorobę zwyrodnieniową sta-
wów (osteoarthitis – OA) można podzielić na 2 rodzaje: 
pierwotną i wtórną. Jest to podział zaproponowany przez 
Altmana w 1986 r., używany często do klasyfikacji choro-
by zwyrodnieniowej stawów.5

Pierwotna (idiopatyczna) choroba zwyrodnieniowa sta-
wów to taka, w której nieznana jest przyczyna jej wystą-
pienia. Wtórna postać rozwija się na skutek miejscowych, 
wrodzonych lub nabytych uszkodzeń elementów i niepra-

widłowości budowy stawu albo w wyniku chorób ogólno-
ustrojowych.5–7

Istnieje także inny podział choroby ze względu na liczbę 
stawów objętych procesem zwyrodnieniowym. Wyróżnia 
się tu postać uogólnioną, dotyczącą wielu stawów, oraz 
miejscową, w której jest zajęty jeden staw, np. kolanowy.5

Do czynników zwiększających ryzyko OA  zalicza się: 
starszy wiek (powyżej 40 lat), płeć (częściej na OA choru-
ją kobiety), nadwagę, czynniki genetyczne (mutacja genu 
COL2A1 –  zaburzenie kolagenu) oraz czynniki mecha-
niczne (praca zawodowa, uprawianie sportów wyczyno-
wych w  przeszłości, osłabienie siły mięśni okołostawo-
wych szkieletowych, głównie zanik głowy przyśrodkowej 
mięśnia czworogłowego uda). Ważnym czynnikiem ry-
zyka jest także duża gęstość mineralna kości. Mała gę-
stość mineralna kości przyczynia się natomiast do złamań 
w obrębie beleczek kostnych w stawach, a także do zabu-
rzenia czucia głębokiego.5,8–12

Na ocenę funkcjonalną narządu ruchu składa się bada-
nie kliniczne podmiotowe i przedmiotowe. Badanie pod-
miotowe stanowi wywiad –  zestaw pytań zróżnicowany 
w zależności od schorzenia, z którym zgłasza się pacjent. 
Dobrze przeprowadzone badanie podmiotowe jest ważną 
składową całej diagnostyki. Poza podstawowymi danymi 
metrykalnymi dopełniają go informacje na temat poglą-
du chorego na powstawanie choroby, jej przebiegu, czasu 
trwania, dolegliwości bólowych oraz wywołanych skutków 
fizycznych, psychicznych, społecznych i zawodowych.13

Kolejny etap diagnostyki czynnościowej to badanie 
przedmiotowe –  fizykalne, które pozwala na ocenę za-
burzeń budowy i  funkcji narządu ruchu. Zawsze bada 
się obie kończyny dolne w celu sprawdzenia symetrycz-
ności, rozpoczynając od zdrowej. Pierwszą czynnością 
jest oglądanie, następnie badanie palpacyjne i  ocena 

Abstract
Background. Osteoarthritis is a result of overlapping disorders that, despite the different etiology, result in similar biological, morphological and clinical effects. Clini-
cally, it is a degenerative disease characterized by joint pain, painful compression, restriction of mobility, and creaking, and sometimes includes effusion and various 
degrees of inflammation without systemic symptoms.

Objectives. The aim of the study was to evaluate functional patients with osteoarthritis of the knee.

Material and methods. The study was conducted in the period from September 2015 to January 2016 in 50 patients with osteoarthritis of the knee. The research 
method used was a diagnostic survey using an original questionnaire.

Results. In the analyzed group, the vast majority of people with osteoarthritis of the knee were women (88%). The largest group in which osteoarthritis of the knee 
exists was people in the age range between 61–70 years. The largest number of patients (n = 19) were characterized by a BMI between 25–30, and only 6 people 
had a correct value of this indicator. Pain of the knee among the respondents most frequently occurred during the day or during day and night and was estimated 
at 4 to 6 on a 10-point scale. Most patients rated their own level of physical activity as moderate, but a large number of respondents did not spend their free time 
in a very active way.

Conclusions. Osteoarthritis was more common among women. The occurrence of the degenerative disease has been associated with aging. The respondents did 
not have an active lifestyle, as reflected by BMI and preferred forms of spending free time. The pain had no effect on the current physical activity in patients with 
osteoarthritis of the knee.

Key words: osteoarthritis, knee joint, functional assessment
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funkcjonalna. Podczas oglądania od przodu, z boku i od 
tyłu w  pozycji stojącej zwraca się uwagę na ustawienie 
stóp, tzn. czy jest ono równoległe na szerokość stawów 
biodrowych, czy stopy nie ustawiają się w  supinacji lub 
pronacji. Ocenia się ustawienie stawów kolanowych pod 
względem wysokości, występowania koślawości bądź 
szpotawości. Ocenie podlega ponadto wysokość rzepek, 
zarys stawów, wysięk, obrzęk stawu oraz występowanie 
ewentualnych zaników mięśniowych, np. zanik głowy 
przyśrodkowej mięśnia czworogłowego uda. Ważne jest 
również badanie ustawienia kości udowej i  piszczelowej 
względem siebie, ustawienia miednicy oraz ocena chodu 
w poszczególnych jego fazach. Dodatkowo ocenia się stan 
skóry, temperaturę, czucie oraz obecność tętna na tętnicy 
podkolanowej i grzbietowej stopy, a także tętnicy piszcze-
lowej tylnej. Wykonuje się również badanie ruchomości 
stawu kolanowego, tj. zakres bierny i  czynny oraz dzia-
łanie mięśni. Należy dokonać pomiarów linijnych, czyli 
długości względnej i bezwzględnej kończyny oraz pomia-
rów obwodów kończyn dolnych.13 Testami klinicznymi 
stosowanymi w uszkodzeniach stawu kolanowego są testy 
rzepkowe (test przemieszczenia rzepki, test objawu ba-
lotowania rzepki), testy więzadłowe na stabilność stawu 
(test Lachmana, test szuflady przedniej, test szuflady tyl-
nej, test „Pivot Shift” – test dynamicznego podwichnięcia, 
test szpotawiący i koślawiący) oraz testy łąkotkowe (test 
dystrakcyjno-kompresyjny Apleya, objaw McMurraya).14 
Z  testów funkcjonalnych przydatne bywają testy spraw-
dzające elastyczność mięśni i brak przykurczów np. mięś-
nia prostego uda (test przykurczu mięśnia prostego uda), 
mięśni kulszowo-goleniowych (test końca palca).15

Celem pracy była ocena stanu funkcjonalnego pacjen-
tów dotkniętych chorobą zwyrodnieniową stawów kola-
nowych.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono w okresie od września 2015 

do stycznia 2016  r. w  Poradni Rehabilitacji Leczniczej 
i Pracowni Fizjoterapii Samodzielnego Szpitala Miejskie-
go im. PCK przy ul. J. Bema 2 w Białymstoku.

Badaniem objęto łącznie 50 pacjentów leczonych w po-
radni dla osób z  chorobą zwyrodnieniową stawów ko-
lanowych. Dobór grupy miał charakter losowy. Badani, 
44 kobiety i 6 mężczyzn, znajdowali się w 4 przedziałach 
wiekowych: 41–50  lat, 51–60  lat, 61–70  lat i  71–80  lat. 
Badanie było anonimowe i  przeprowadzane przez ba-
dającego. Z  grupy wyłączono osoby dotknięte innymi 
chorobami, np. reumatycznymi, w  stanach po urazach 
więzadłowych i  łąkotkowych stawu kolanowego oraz po 
rekonstrukcjach więzadeł.

Wykorzystaną metodą badawczą była metoda sondażu 
diagnostycznego z użyciem autorskiego kwestionariusza 
ankiety. Ankieta zawierała łącznie 21  pytań. Narzędzie 
badawcze składało się z 6 pytań dotyczących charaktery-

styki społeczno-demograficznej (tzw. „metryczka”) oraz 
z części zasadniczej, w której znalazły się pytania z zakre-
su historii choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, 
występujących objawów, dolegliwości bólowych związa-
nych z analizowaną jednostką chorobową oraz stylu życia 
pacjentów.

Badania przeprowadzono po uzyskaniu zgody Komisji 
Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w  Białymstoku 
(nr uchwały R-I-002/188/2015) oraz dyrekcji Samodziel-
nego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku.

Do opracowania wyników wykorzystano program IBM 
SPSS 23.0. Do porównania 2 grup w zakresie zmiennych 
ilościowych lub porządkowych zastosowano test U Man-
na-Whitneya, a w przypadku porównywania 3 lub więcej 
grup – test Kruskala-Wallisa. Zastosowano ponadto test 
χ². Jako graniczny poziom istotności przyjęto p ≤ 0,05.

Wyniki
Badana grupa składała się z 44 (88%) kobiet i 6 (12%) 

mężczyzn. Najliczniejszą grupę, w  której występowa-
ła choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych, sta-
nowiły osoby w  wieku 61–70  lat (21  osób), a  następnie 
71–80  lat (14  osób) oraz 41–50  lat (10  osób). Średnia 
masa ciała respondentów wyniosła 76,44  kg, a  średni 
wzrost – 163,3 cm. Średnia wartość BMI pacjentów była 
równa 28,55, co wskazywało na występowanie nadwagi. 
Największa liczba chorych (n = 19) charakteryzowała się 
wskaźnikiem BMI wynoszącym 25–30, a  tylko u 6 osób 
jego wartości były w normie. Ponad połowa badanych wy-
konywała pracę siedzącą, a prawie jedna trzecia trudniła 
się pracą fizyczną. Niewiele mniej osób w ramach swojej 
pracy zawodowej łączyło oba rodzaje pracy.

Na chorobę zwyrodnieniową stawów od 6  lat i  dłużej 
cierpiało 34  pacjentów, a  u  13  osób rozpoznanie posta-
wiono 2–5 lat temu.

Wśród badanych największą grupę stanowili pacjen-
ci, u  których zmiany zwyrodnieniowe dotyczyły dwóch 
stawów, prawego i lewego (66%). Prawie połowa chorych 
zadeklarowała brak urazów stawu kolanowego w  prze-
szłości. Wśród osób, które miały urazy stawu kolanowego 
w przeszłości, odnotowano najwięcej uszkodzeń łąkotek 
stawu kolanowego i stłuczeń.

Do najczęstszych, charakterystycznych objawów kli-
nicznych choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych 
respondenci zaliczyli występowanie bólu, który był obec-
ny u  47  osób (prawie 60% respondentów), a  następnie 
ograniczenie ruchomości stawu oraz obrzęki, które w obu 
przypadkach wystąpiły u 27 osób.

Ból stawu kolanowego wśród respondentów pojawiał 
się najczęściej w ciągu dnia lub trwał przez całą dobę. Na 
występowanie bólu w  nocy wskazało tylko 4% respon-
dentów, którzy stwierdzili, że nie był tak dokuczliwy, jak 
w dzień. Inne odpowiedzi respondentów na zadane pyta-
nie przedstawiono w tabeli 1.
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Odczucie bólu u pacjentów było na umiarkowanym pozio-
mie. Najwięcej osób oceniło go na 4–6 punktów w 10-punk-
towej skali (gdzie 1 oznaczało ból słabo odczuwalny, a 10 ból 
o maksymalnym nasileniu, nie do zniesienia). Szczegółowy 
rozkład odpowiedzi przedstawiono na ryc. 1.

Pacjentom dotkniętym chorobą zwyrodnieniową stawu 
kolanowego największą trudność sprawiały takie czynno-
ści, jak klękanie na chore kolano i schodzenie ze schodów. 
Najmniej osób miało trudności w wykonywaniu czynno-
ści dnia codziennego polegających na ubieraniu się, cho-
dzeniu po równej powierzchni, kucaniu i  podnoszeniu 
ciężarów.

Prawie wszyscy pacjenci korzystali z zabiegów fizjote-
rapeutycznych w  przychodni i  uważali je za optymalną 
metodę w niwelowaniu lub zwalczaniu dominujących ob-
jawów klinicznych występujących w chorobie zwyrodnie-
niowej. Dodatkowo duża część osób stosowała leki i maś-
ci przeciwbólowe.

Najwięcej pacjentów oceniło własny poziom aktywno-
ści fizycznej jako umiarkowany, a  6% badanych nie po-
trafiło go określić. Odpowiedzi w  ujęciu procentowym 
przedstawiono na ryc. 2.

Duża liczba badanych spędzała czas wolny w  sposób 
mało aktywny. W  badanej grupie dominowały czynno-
ści sedenteryjne, np. oglądanie telewizji, czytanie gazet 
i książek oraz słuchanie radia. Jako najczęściej praktyko-
wane, aktywne czynności respondenci wymieniali przede 

wszystkim spacerowanie oraz chodzenie do sklepów 
w poszukiwaniu promocji. Zdecydowana większość cho-
rych nie potrzebowała żadnych pomocy ortopedycznych 
do samodzielnego poruszania się.

Omówienie
Wyniki badań przeprowadzonych wśród pacjentów do-

tkniętych chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych 
wykazały, że płeć jest ważną determinantą występowa-
nia choroby. Zaobserwowano, że częściej chorują kobie-
ty –  w  badanej grupie były aż 44  kobiety, co stanowiło 
88% respondentów i tylko 6 mężczyzn – 12% całej zbio-
rowości. Podobne wyniki potwierdzające występowanie 
choroby wśród kobiet otrzymali w badaniach Pop et al.16 
oraz Ząbek et al.17 Może to mieć związek z okresem me-
nopauzy i  niedoborem hormonów płciowych w  postaci 
estrogenu.18

Pop et  al. określili rozkład procentowy respondentów 
w  następujących przedziałach wiekowych: 23% osób sta-
nowili badani w  wieku 24–29  lat, 15% –  50–59  lat, 38% 
– 60–69 lat, a 28% – powyżej 70 lat, co wykazało, że wiek 
powyżej 60  lat zwiększał częstość występowania zmian 
zwyrodnieniowych stawu kolanowego.16 W  badaniach 
własnych odsetek badanych nie różnił się zbytnio od liczby 
ankietowanych podanej przez Pop et al. i wykazał podob-
ną zależność.16 Przyjęto inne kryteria podziału wieku, tj. 
41–50 lat, 51–60 lat, 61–70 lat, 71–80 lat. Określono, że naj-
więcej osób (42%) miało 61–70 lat. Elbaz et al. także wykaza-
li średnią wieku występowania choroby wynoszącą powyżej 
60 lat (wg badań jest to dokładnie 61,9 lat).19 U Gajkowskiej 
et al. gonartroza przeważała w grupie osób < 65 r.ż.18

Ząbek et al. wykazali, że wśród badanych najwięcej osób 
wykonywało pracę umysłową (60%) w porównaniu z re-
spondentami pracującymi fizycznie (40%),17 podobnie 
jak w badaniu własnym. W badaniach przeprowadzonych 
przez Woszczaka et  al. najwięcej chorych wykonywało 
pracę fizyczną, a  najmniej umysłową.20 Podobnie u  Ga-
jewskiego et  al. więcej badanych pracowało fizycznie 
i niewiele mniej miało siedzącą pracę umysłową.21

Ryc. 1. Rozkład procentowy subiektywnej oceny bólu stawu kolanowego

Fig. 1. Percentage distribution of the subjective assessment of the pain of 
the knee

Ryc. 2. Poziom aktywności fizycznej pacjentów

Fig. 2. The level of physical activity practiced patients

Tabela 1. Częstość występowania bólu stawu kolanowego

Table 1. The prevalence of knee pain

Częstość występowania bólu n %

Codziennie 29  58,0

Kilka razy w tygodniu  4   8,0

Kilka razy w miesiącu  7  14,0

Kilka razy w roku  6  12,0

Trudno powiedzieć  3   6,0

Inna odpowiedź  1   2,0

Ogółem 50 100,0
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Czas trwania choroby u pacjentów w badaniach Ząbek 
et al. najczęściej wynosił 5–10  lat, co stanowiło 32% re-
spondentów.17 Według Bonikowskiej et al. najwięcej osób 
chorowało w okresie krótszym niż 5  lat.22 W badaniach 
własnych najliczniejszą grupą byli pacjenci chorujący od 
6 i więcej lat – odsetek tych respondentów wyniósł 68%.

Z badań Szczepańskiej et  al. wynika, że ból był obja-
wem dominującym i  uskarżało się na niego najwięcej 
osób (60%) dotkniętych chorobą zwyrodnieniową stawów 
kolanowych. Kolejnymi najczęściej występującymi ob-
jawami choroby były obrzęki stawu (17%) i trzeszczenia, 
czyli krepitacje (13%).23 Badania własne wskazały tak-
że na dominację bólu jako głównego objawu gonartrozy 
(96%). Dodatkowo pacjenci często uskarżali się na obrzęki 
i ograniczenia ruchomości stawu kolanowego (54%) oraz 
uczucie sztywności (48%). Uzyskane wyniki potwierdziło 
również badanie Sierakowskiej et al.24

Respondenci w badaniu Gajewskiego et al. uskarżali się 
na prawie codzienne występowanie dolegliwości ze strony 
układu kostno-stawowego. Ocena zawierała się w skali od 
1 do 5, gdzie 1 odpowiadało bardzo słabym lub słabym 
dolegliwościom, a 5 określało ból jako bardzo silny. Małe 
dolegliwości bólowe miało około 11% badanych, średnie 
– około 35%, a duży ból odczuwało aż 48,5%.21 W bada-
niu własnym pacjenci uskarżali się na występowanie bólu 
każdego dnia. Ból towarzyszył im przeważnie w  ciągu 
dnia lub w dzień i w nocy.

W badaniach Szczepańskiej 43% chorych oceniło włas-
ną aktywność fizyczną jako umiarkowaną, a 37% jako do-
brą, podobnie jak w niniejszym badaniu.23

Przeprowadzone badania wykazały, że 80% respon-
dentów miało BMI powyżej przyjętej normy, tzn.  >  25, 
a średnia wartość wskaźnika wyniosła 28,55. Wskazuje to 
na stosunkowo częste występowanie nadwagi bądź oty-
łości różnego typu. W badaniach Kiełbasy et al. wartość 
BMI przedstawiała się na podobnym poziomie, również 
wskazując na istnienie nadwagi i  otyłości wśród osób, 
u których rozpoznano chorobę zwyrodnieniową stawów 
kolanowych.25 Podobne wartości średniej otrzymali w ba-
daniach Kuciel-Lewandowska et  al.10 Średnią wartość 
BMI na poziomie 27,8 wykazała Gajkowska.18 W  bada-
niach Krekory et al. u większości badanych stwierdzono 
nieprawidłową masę ciała (73%) w porównaniu z osobami 
mającymi BMI w normie (27%).26

Ocena dolegliwości bólowych stawu kolanowego w ska-
li VAS przeprowadzona przez Ząbek wykazała, że cho-
rzy najczęściej oceniali ból na 5, czyli jako umiarkowany, 
a drugą często określaną wartością było 8.17 Podobnie ból 
ocenili respondenci w badaniu własnym – najczęstszą od-
powiedzią była ocena na 5, a drugą na 4 i 6, odpowiednio 
w podobnych wartościach procentowych.

Czterdzieści procent ankietowanych w badaniu Ząbek 
et al. odpowiedziało, że ból w średnim stopniu utrudniał 
im codzienne funkcjonowanie, 38% –  w  nieznacznym 
stopniu, 14% –  w  stopniu dużym, a  4% stwierdziło, że 
w bardzo dużym stopniu. Cztery procent chorych dekla-

rowało brak wpływu bólu na codzienną aktywność.17 Ba-
dania własne wykazały, że ból chorego stawu kolanowego 
częściowo wpłynął na ograniczenie aktywności fizycznej 
–  takiej odpowiedzi udzieliło 62% pacjentów. Znaczne 
utrudnienia występowały u  16% ankietowanych, u  10% 
ból wcale nie ograniczał funkcjonowania, a 12% nie umia-
ło określić wpływu bólu na własną aktywność.

W badaniu autorskim respondenci jako sposób radze-
nia sobie z  objawami choroby zwyrodnieniowej stawu 
kolanowego wymieniali najczęściej zabiegi fizjoterapeu-
tyczne (98%), a następnie stosowanie leków i maści prze-
ciwbólowych oraz przeciwzapalnych. Badanie ankietowe 
Ząbek et  al. wykazało, że prawie połowa pacjentów ko-
rzystała z zabiegów rehabilitacyjnych regularnie, 2–3 razy 
w roku lub raz w roku uczestniczyła w turnusie rehabili-
tacyjnym.17

Ponad połowa ankietowanych w badaniu Ząbek et al. 
przyznała, że codziennie podejmowała aktywność fi-
zyczną. Najczęściej były to spacery, jazda na rowerze 
i pływanie.17 W niniejszym badaniu 80% deklarowało, że 
w czasie wolnym spaceruje. Ten sposób spędzania wol-
nego czasu dominował także wśród osób (42%) dotknię-
tych chorobą zwyrodnieniową stawów kończyn dolnych, 
badanych przez Kuciel-Lewandowską et  al. Ankietowa-
ni wybierali także inne formy spędzania wolnego czasu: 
35% osób oglądało telewizję, 11% preferowało czytanie, 
8% –  jazdę na rowerze, a  4% chodziło na basen.27 Po-
dobnie odpowiedzi odnotowano w  badaniu własnym. 
W innym badaniu w przypadku 54% respondentów wol-
ny czas ograniczał się tylko do udziału w spotkaniach to-
warzyskich i  rodzinnych. Około 10% osób chodziło do 
teatru, a 80% nie udzielało się w żadnych organizacjach 
społecznych, politycznych ani na Uniwersytecie Trzecie-
go Wieku.21

W  badaniu Kuciel-Lewandowskiej et  al., które objęło 
26  osób z  gonartrozą, 15  pacjentów określiło swoją ak-
tywność fizyczną jako umiarkowaną, 6 –  jako dużą, a  5 
– jako małą.27 Grupa w badaniu własnym była liczniejsza, 
w związku z czym więcej osób (n = 34) oceniło własną ak-
tywność fizyczną jako umiarkowaną, 10 osób jako dużą, 
a 6 – jako małą.

W przeprowadzonych badaniach Mansournia et al. wy-
kazali, że aktywność fizyczna osób dotkniętych chorobą 
zwyrodnieniową stawów kolanowych miała wpływ na ból 
stawu kolanowego, ale miała niewielki lub nie miała żad-
nego wpływu na wydajność funkcjonalną.28

Kiełbasa et  al. wykazali, że największe ograniczenia 
i trudności z powodu gonartrozy w funkcjonowaniu w ży-
ciu codziennym były związane z bieganiem, ciężkimi pra-
cami domowymi, wchodzeniem i wychodzeniem z wanny 
oraz schodzeniem i wchodzeniem po schodach.25 Podob-
ny rozkład odpowiedzi odnotowano w badaniu własnym, 
z przewagą czynności klękania na kolana, która nie wy-
stępowała w badaniach Kiełbasy et al. W badaniach Ho-
-Pham et  al. najczęściej zgłaszanym problemem był ból 
podczas wchodzenia na piętro, a także podczas kucania.29
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Wnioski
Choroba zwyrodnieniowa stawów częściej występowała 

wśród kobiet. Występowanie tego schorzenia było zwią-
zane z  wiekiem. Badani pacjenci nie prowadzili aktyw-
nego stylu życia, o czym świadczyły wartości wskaźnika 
BMI oraz preferowane formy spędzania wolnego czasu.

Ból nie miał wpływu na dotychczasową aktywność fi-
zyczną pacjentów dotkniętych chorobą zwyrodnieniową 
stawów kolanowych.
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Streszczenie
Wprowadzenie. Ciąża dla większości kobiet to okres radosnego oczekiwania na narodziny dziecka, ale 
także czas przeżywania wielu negatywnych emocji. Jedną z nich, obserwowaną od dawna przez położni-
ków i psychologów, jest lęk przed porodem.

Cel pracy. Ocena nasilenia lęku przed porodem u ciężarnych kobiet oraz ustalenie związku wybranych 
zmiennych niezależnych z jego występowaniem.

Materiał i metody. Badaniem objęto 99 ciężarnych kobiet będących w 30. i powyżej 30. tygodnia ciąży. 
Lęk porodowy analizowano jako subiektywnie odczuwane przez kobiety natężenie lęku przed porodem. Za 
wskaźnik zmiennej przyjęto wynik według Kwestionariusza Lęku Porodowego (KLP-K) autorstwa L. Putyń-
skiego i M. Paciorka, który jest zbudowany z 9 pytań ocenianych na czteropunktowej skali. Im wyższy wy-
nik, tym większe natężenie lęku porodowego.

Wyniki. Przeprowadzone badania wykazały, że 65,66% ciężarnych kobiet charakteryzował niski/przecięt-
ny poziom lęku porodowego, 18,18% – podwyższony, 10,10% – wysoki i 6,06% – bardzo wysoki. Podję-
to także próbę sprawdzenia, czy poziom lęku porodowego u kobiet ciężarnych był zróżnicowany wybranymi 
zmiennymi niezależnymi, takimi jak: rodność, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania i status mate-
rialny. W badaniu własnym nie wykazano różnic istotnych statystycznie w poziomie lęku porodowego ze 
względu na wybrane zmienne socjodemograficzne i położnicze (p > 0,05).

Wnioski. Kobiety ciężarne w III trymestrze ciąży charakteryzował w większości niski/przeciętny poziom 
lęku przed porodem. Nasilenie lęku porodowego nie było związane z rodnością, wiekiem, wykształceniem, 
statusem materialnym i miejscem zamieszkania badanej próby kobiet.

Słowa kluczowe: ciąża, lęk przed porodem, Kwestionariusz Lęku Porodowego

Abstract
Background. For most women, pregnancy is a time of cheerful anticipation of a child’s birth, but also 
a period when many negative emotions occur. One of the most frequently observed by obstetricians and 
psychologists is the fear of labor.

Objectives. The aim of this study is to evaluate the intensity of fear in women before labor and to analyze 
the relation between the occurrence of fear and selected variables.
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Wprowadzenie
Ciąża dla większości kobiet jest okresem radosnego 

oczekiwania na narodziny dziecka, ale także czasem prze-
żywania wielu negatywnych emocji. Jedną z tych emocji, 
obserwowaną od dawna przez położników i psychologów, 
jest lęk przed porodem.

Lęk, zarówno w psychologii, jak i psychiatrii, jest trak-
towany jako negatywna emocja lub nieokreślony niepo-
kój spowodowany oczekiwaniem na zaistnienie zagro-
żenia. Niepokój ten jest zagadkowy, niejasny z uwagi na 
trudności w rozpoznaniu jego przyczyny. Osoba dotknię-
ta lękiem odczuwa napięcie w mięśniach, narządach we-
wnętrznych oraz psychiczne. Słabe napięcie może pobu-
dzać do aktywności fizycznej lub do większego wysiłku 
umysłowego, silne napięcie bywa natomiast paraliżujące. 
Człowiek jest wówczas niezdolny do logicznego myśle-
nia, podejmowania decyzji, odczuwa fizyczne i psychicz-
ne rozbicie.1

Ciąża to szczególny okres w  życiu kobiety, w  którym 
zachodzi wiele zmian i procesów w organizmie. Dynami-
ka procesów jest intensywna, gdy weźmie się pod uwagę 
czas od początku ciąży aż do jej końca i  zależy od wie-
lu czynników, takich jak: cechy osobowościowe, sytuacja 
społeczna, najbliższe otoczenie. W  ciąży kondycja psy-
chiczna i potrzeby emocjonalne kobiet różnią się znacz-
nie od innych okresów w  życiu. Różnice dotyczą zmian 
osobowości w kierunku introwersji, zmniejsza się również 
poczucie niezależności i akceptacji siebie. W szczególno-
ści dotyczy to kobiet będących w pierwszej ciąży, dla któ-
rych stan ten jest czymś nowym, nieznanym, wzbudza-
jącym wiele sprzecznych emocji.2 Oprócz osobniczych 
cech charakteru duże znaczenie w  przeżywaniu ciąży 
mają negatywne doświadczenia, które zaistniały w czasie 
poprzednich ciąż, np. poronienie, ciąża pozamaciczna, 
ciąża obumarła, poród przedwczesny lub ciąża u  kobiet 
młodocianych.3

Zjawisko lęku przed porodem jest od dawna obserwo-
wane przez położników i  psychologów, ale nie zostało 
zdefiniowane w  sposób jednoznaczny. Problem dotyczy 

rozróżnienia lęku od strachu. W literaturze anglojęzycz-
nej częściej występuje określenie strach (fear of child-
birth), choć niektórzy autorzy używają w swoich pracach 
pojęcia lęku, ale raczej w odniesieniu do ciąży (antenatal 
anxiety) niż porodu. Mimo że zjawisko to jest dość po-
wszechnie występujące, nie udało się ustalić jednoznacz-
nie poprawnej terminologii. Wiadome jest, że kobiety wy-
kazujące silny strach związany z porodem charakteryzuje 
duża skłonność do reakcji lękowej.4

Tokofobia (z  gr. toko –  poród, fobia –  strach, lęk) to 
stan patologicznego lęku przed ciążą i  porodem.5 Zali-
czana jest do zaburzeń lękowych niezbyt wyraźnie zde-
finiowanych klinicznie z uwagi na słabo określone kryte-
ria diagnostyczne.6 Badania na temat tego zjawiska były 
opisywane w literaturze już w 1897 r., ale ostatnio znów 
zwiększa się zainteresowanie tą problematyką. Istnieje 
podział tokofobii na pierwotną, wtórną i będącą objawem 
depresji.5

U kobiet, u  których rozpoznano tokofobię pierwotną 
paniczny strach przed ciążą i porodem powoduje odsu-
nięcie w  czasie lub całkowitą rezygnację z  ciąży. Toko-
fobia przyczynia się w dużej mierze do uzyskania od le-
karza położnika gwarancji dotyczącej zakończenia ciąży 
drogą cięcia cesarskiego.7 Tokofobia wtórna pojawia się 
na skutek traumatycznego przebiegu porodu, poronienia, 
narodzin martwego dziecka, ale występuje również po 
przebyciu normalnego, fizjologicznego porodu.8 Według 
niektórych badaczy lęk dotyczący narodzin może być 
objawem depresji okołoporodowej. Ten rodzaj tokofobii 
charakteryzuje się występowaniem obsesyjnych myśli, 
które podsuwają ciężarnej czarne scenariusze dotyczą-
ce porodu. Przyszła matka jest przekonana, że nie jest 
w stanie urodzić swojego dziecka lub że umrze podczas 
porodu.9

Pierwsze badania dotyczące częstości występowania 
tokofobii przeprowadziła Areskog około 30  lat temu. 
W grupie 139 badanych kobiet w III trymestrze ciąży oko-
ło 17% wykazało umiarkowany poziom niepokoju, a u 6% 
poziom lęku był wysoki.10 Liczne wyniki badań wykazują, 
że najwyższy poziom lęku przed porodem dotyczył kobiet 

Material and methods. Ninety-nine pregnant women in at least 30th week of pregnancy participated in the research. The fear of labor was analyzed in women 
as a subjective intensification of fear before the delivery. Results obtained in Labor Anxiety Questionnaire (KLP-K) created by L. Putyński and M. Paciorek was chosen 
as an indicator of the variable. The questionnaire consists of 9 questions, which can be answered in a 4 point-scale. The higher the result, the higher the fear of labor.

Results. The results show that 65.66% of pregnant women experienced fear of low/moderate intensity, 18.18% – increased, 10.10% – high, and 6.06% – very 
high. An attempt to check if the fear intensification in women was influenced by selected independent variables such as parity, age, education, place of residence, 
or economic status was also undertaken. Comparison of average values shows that higher average values were observed in the following groups: primigravidas, 
women older than 25, women with lower secondary or vocational education, women living in villages, and women of average economic situation. However, this 
difference was not statistically significant (p > 0.05).

Conclusions. Pregnant women who were in the 3rd trimester experienced mostly low/moderate fear of childbirth. The anxiety about childbirth did not correlate 
with the number of pregnancies, age, education, material status and place of residence of the sample group of women.

Key words: pregnancy, prenatal fear, Labour Anxiety Questionnaire
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w  III trymestrze ciąży i  był uzależniony od czynników 
społeczno-ekonomicznych ciężarnej, liczby przebytych 
porodów, typu osobowości11 oraz występował dość po-
wszechnie, zarówno u pierwiastek, jak i wieloródek.6 Nie-
którzy badacze uważają, że częstość występowania lęku 
przed porodem jest uwarunkowana kulturowo i bardziej 
powszechna na obszarach miejskich.12 Sjögren w swoim 
badaniu wykazał, że lęk porodowy u  kobiet ciężarnych 
był związany z  brakiem zaufania do personelu medycz-
nego, obawą przed śmiercią własną bądź dziecka, utratą 
kontroli nad przebiegiem porodu. Lęk przed bólem po-
rodowym był również ważnym determinantem lęku, ale 
nie dominującym.13 Negatywne doświadczenia związane 
z poprzednią ciążą i porodem, zwłaszcza takim, podczas 
którego dochodziło do interwencji medycznych, również 
powodują występowanie lęku przed porodem. Według 
Saisto et  al.6 czynnikami determinującymi występowa-
nie lęku porodowego były: poprzedni przebieg porodu, 
a w związku z  tym ubieganie się o zakończenie obecnej 
ciąży drogą cięcia cesarskiego, lęk przed bólem, niska sa-
moocena ciężarnej kobiety, brak wsparcia i  niezadowo-
lenie z  partnera. Ważnym elementem wpływającym ko-
rzystnie na zmniejszenie obaw związanych z porodem jest 
wsparcie ze strony partnera. Niezadowolenie z  wyboru 
partnera życiowego, brak pozytywnych, wzajemnych rela-
cji przyczyniają się do lęku związanego z ciążą i porodem, 
a nawet bywają przyczyną depresji. Każda kobieta z uwagi 
na zmiany zachodzące w organizmie spowodowane ciążą 
oczekuje od partnera wsparcia, zarówno w czasie porodu, 
jak i opiece nad dzieckiem. W sytuacji braku wsparcia na-
stępuje potęgowanie negatywnych odczuć, depresyjnych 
myśli, będących predyktorami lęku przed porodem. Za-
obserwowano, że w przypadku istnienia wsparcia kobiety 
z neurotyczną osobowością wykazują niższy poziom lęku 
przed porodem.14

Wyniki wielu badań wskazują na istnienie powiązań 
dotyczących pewnych cech osobowości wpływających na 
występowanie zjawiska tokofobii. Cechy, takie jak: neuro-
tyczność, lęk uogólniony, podatność na zranienie, reakcje 
lękowe istniejące poza okresem ciąży w znacznym stop-
niu nasilają się w okresie ciąży i porodu.15 Według Siebera 
et al.14 predyktorem lęku przed porodem jest lęk w posta-
ci fobii, a nie lęk uogólniony. Pozytywnie wpływającą na 
zmniejszenie lęku przed porodem cechą osobowości jest 
wysoka samoocena i poczucie własnej skuteczności,14 na-
tomiast brak asertywności, niska samoocena, negatywny 
nastrój zwiększają odczucia lękowe. Cechy osobowości 
mają znaczny wpływ na występowanie satysfakcji z  cią-
ży i porodu. Kobiety skłonne do reagowania lękiem od-
czuwają większe niezadowolenie z opieki prenatalnej, nie 
mają satysfakcji z porodu nawet przy jego prawidłowym 
przebiegu.15

W  wielu badaniach podjęto próbę ustalenia, czy pre-
dyktorami lęku porodowego mogą być czynniki socjode-
mograficzne. Laursen et al.16 odnotowali lęk przed poro-
dem we wczesnej ciąży (16 tydzień) u 7,6% kobiet i 7,4% 

w 32. tygodniu ciąży. Jedynie 3,2% kobiet odczuwało lęk 
przed porodem w  obu wywiadach. Badanie przeprowa-
dzono wśród 30  480 zdrowych kobiet w  ciąży pojedyn-
czej. Zmienne, takie jak: niski poziom wykształcenia, 
młody wiek, brak wsparcia społecznego, bezrobocie mia-
ły związek z występowaniem lęku przed porodem. W ba-
daniach Makary-Studzińskiej et al.17 objawów lęku często 
doświadczały kobiety niezamężne, bezrobotne i  w  złej 
sytuacji ekonomicznej. Wyższe poczucie własnej warto-
ści, prawidłowe relacje z  partnerem i  satysfakcjonujące 
wsparcie społeczne miały wpływ na mniejszą częstość 
występowania objawów lękowych w ciąży.

Dobrostan kobiety i  jej stan emocjonalny mają istotne 
znaczenie dla rozwoju płodu i przebiegu porodu. W Pol-
sce lęk przed porodem jest badany niezwykle rzadko, 
bagatelizuje się jego znaczenie. Aby uzyskać pełny obraz 
sytuacji kobiet w okresie porodu, korzystne byłoby doko-
nanie pomiaru lęku porodowego u kobiet ciężarnych, co 
pozwoliłoby na zaplanowanie profesjonalnej opieki po-
łożniczej.

Celem pracy była ocena nasilenia lęku przed porodem 
u  kobiet ciężarnych oraz ustalenie związku wybranych 
zmiennych niezależnych z jego występowaniem.

Materiał i metody
Badaniem objęto 99 kobiet ciężarnych będących w 30. 

i powyżej 30. tygodnia ciąży, które były hospitalizowane 
na Oddziale Klinicznym Położnictwa, Chorób Kobiecych 
i  Ginekologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w  Toruniu. Badania realizowano po uzy-
skaniu zgody Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Projekt badawczy przeprowadzo-
no metodą sondażu diagnostycznego z  wykorzystaniem 
standaryzowanego narzędzia badawczego, jakim był 
Kwestionariusz Lęku Porodowego (KLP-K) autorstwa 
Putyńskiego i  Paciorka (po uprzednim uzyskaniu zgody 
autorów) oraz kwestionariusza ankiety własnego autor-
stwa. Dobór respondentek był celowy, a udział w badaniu 
dobrowolny. Kobiety ciężarne wyraziły pisemną zgodę na 
udział w  projekcie po uprzednim udzieleniu pełnej in-
formacji o  celu badania. Kwestionariusz ankiety składał 
się z  11  pytań z  zakresu danych socjodemograficznych 
(m.in.: wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, status 
materialny, stan cywilny) oraz pytań dotyczących rodno-
ści (pierworódka, wieloródka).

Lęk porodowy analizowano w niniejszej pracy jako su-
biektywnie odczuwane przez kobiety natężenie lęku przed 
porodem. Za wskaźnik zmiennej przyjęto wynik według 
Kwestionariusza Lęku Poro dowego (KLP-K) autorstwa 
Putyńskiego i Paciorka. Jest to skriningowe narzędzie sa-
moopisu do pomiaru natężenia lęku porodowego, zbudo-
wane z 9 pytań ocenianych na czteropunktowej skali od 
„zdecydowanie tak” do „zdecydowanie nie”. Wynik ogólny 
jest sumą punktów uzyskanych dla wszystkich 9 pytań. Im 
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wyższy wynik, tym większe natężenie lęku porodowego. 
Wynik do 13 punktów oznacza niski i przeciętny poziom 
lęku porodowego, 14–15  punktów –  podwyższony po-
ziom lęku porodowego, 16–17 punktów – wysoki poziom 
lęku porodowego, a wynik powyżej 18 punktów – bardzo 
wysoki poziom lęku porodowego. Stwierdzenia w  Kwe-
stionariuszu KLP-K obejmują:

1. Obawiam się, że mój poród będzie długi.
2. Wiem, że w czasie porodu będę całkowicie panowała 

nad sytuacją.
3. Martwię się, że moje dziecko może urodzić się z ja-

kąś wadą.
4. Czuję, że w  czasie porodu zajdą jakieś nieprzewi-

dziane komplikacje.
5. Jestem przekonana, że podczas porodu będę spokoj-

na i opanowana.
6. Boję się, że mój poród będzie bolesny.
7. Jestem przekonana, że po porodzie szybko dojdę do 

siebie.
8. Obawiam się, że moje dziecko może zostać uszko-

dzone w czasie porodu.
9. Oczekiwanie na poród to dla mnie bardzo radosny 

okres.18

Wiek respondentek mieścił się w przedziale 19–45 lat, 
średnia: 30 lat (30,18), a odchylenie standardowe: 4,5 roku 
(S/D  =  4,72). Większość, tj. około 76,7% ciężarnych ko-
biet, mieszkała w mieście, a 23,3% na wsi. Sytuację ekono-
miczną jako dobrą określiło 59% badanych, a jako średnią 
– 40%. Żadna z badanych kobiet ciężarnych nie oceniła 
swojej sytuacji ekonomicznej jako złej. Największą gru-
pę stanowiły respondentki z  wykształceniem wyższym 
(69,7%), a  następnie z  wykształceniem średnim (20,2%). 
Zdecydowanie mniej było kobiet z wykształceniem gim-
nazjalnym (4%) i  zawodowym (5%). Sto procent ciężar-
nych kobiet w czasie badania pozostawało w związkach, 
najczęściej były to związki małżeńskie, które zadeklaro-
wało 77,7% ogółu badanych, 22,2% stanowiły związki 
partnerskie. Pierworódki stanowiły 61,6% badanej próby, 
a wieloródki – 38,3%.

Analizę badań przeprowadzono z  wykorzystaniem 
możliwości programu Microsoft Office Excel 2007 oraz 
pakietu programów do obliczeń statystycznych STATI-
STICA 10.0. Współzależność między dwiema zmiennymi 
obliczono za pomocą współczynnika korelacji rang Spe-
armana i nieparametrycznego testu U Manna-Whitneya 
do oceny różnic jednej cechy między dwoma populacjami 
(grupami). Przyjęto poziom istotności p ≤ 0,05 jako istot-
ny statystycznie.

Wyniki
Na podstawie analizy kwestionariusza KLP-K, który 

zastosowano do badania nasilenia lęku porodowego u 99 
ciężarnych kobiet, uzyskano następujące dane: 65,6% wy-
kazało niski/przeciętny poziom lęku porodowego, 18,1% 
– podwyższony, 10,1% – wysoki, a 6% – bardzo wysoki. 
Wyniki przedstawiono w tabeli 1.

W pracy podjęto próbę sprawdzenia, czy poziom lęku 
porodowego jest zróżnicowany taką zmienną niezależną, 
jak „rodność” (pierworódki, wieloródki). Wyższy wskaź-
nik niskiego/przeciętnego poziomu lęku porodowego 
odnotowano w  grupie wieloródek (71,1%), przy braku 
bardzo wysokich wyników w grupie pierworódek (62,3%). 
Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy między po-
ziomem lęku a  badanymi grupami (p  =  0,25) (tab.  2). 
Należy więc wnioskować, że poprzednie doświadczenia 
z porodów nie wpływają na obniżenie lub podwyższenie 
poziomu lęku, a  każdy następny poród jest nowym wy-
zwaniem i doświadczeniem w życiu kobiety.

Aby ustalić, czy poziom lęku porodowego u kobiet cię-
żarnych różnicują wybrane zmienne socjodemograficzne, 
analizie statystycznej poddano następujące wskaźniki: 
wiek, wykształcenie, sytuację materialną i miejsce zamiesz-
kania badanej populacji. U kobiet w przedziale wiekowym 
20–25 lat stwierdzono najwyższy poziom lęku przed poro-
dem (25%), a średnia lęku porodowego w tej grupie wyno-
siła 13,33 pkt. Analizując lęk porodowy w poszczególnych 
grupach wiekowych, nie stwierdzono różnic istotnych sta-
tystycznie (p  =  0,266). Dane statystyczne przedstawiono 
w tabelach 3–5. Najwyższy wskaźnik niskiego/przeciętne-
go poziomu lęku porodowego odnotowano u kobiet z wy-
kształceniem średnim (90%), najniższy natomiast w grupie 

Tabela 1. Poziom lęku porodowego w grupach pierworódek i wieloródek

Table 1. The level of fear of labor in groups of primigravidas and 
multigravidas

Poziom lęku  
wg KLP-K

Rodność

pierworódka wieloródka

n % n %

Niski i przeciętny 38  62,30 27  71,05

Podwyższony 11  18,03  7  18,42

Wysoki  6   9,84  4  10,53

Bardzo wysoki  6   9,84  0   0,00

Ogółem 61 100,00 38 100,00

Tabela 2. Różnice w poziomie lęku porodowego w grupach pierworódek i wieloródek

Table 2. Differences in the level of fear of labor in groups of primigravidas and multigravidas

Sum. Rang
pierwiastka

Sum. Rang
wieloródka U Z Z popr. Poziom

p
n ważn.

pierwiastka
n ważn.

wieloródka

3183,5 1766,5 1025,5 0,957 1,136 0,256 61 38
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z  wykształceniem wyższym (59,4%), przy równie niskim 
wskaźniku bardzo wysokiego poziomu lęku (5,8%). Dane 
z obserwacji przedstawia tabela 6. Analizując wykształce-
nie i poziom lęku przed porodem, nie stwierdzono istotnej 
statystycznie różnicy (p = 0,130) (tab. 7). W badaniu za-
obserwowano niski/przeciętny poziom lęku przed poro-
dem u kobiet mających dobry status materialny (69,5%). 
Szczegółowe dane przedstawiono w  tabeli  8. W  badanej 

Tabela 3. Poziom lęku porodowego z uwzględnieniem grup wiekowych

Table 3. The level of fear of labor with respect to age groups

Poziom lęku wg KLP-K

Wiek

20–25 lat 26–30 lat 31–35 lat 35–40 lat

n % n % n % n %

Niski i przeciętny  8  66,67 27  57,45 23  82,14  7  58,33

Podwyższony  0   0,00 13  27,66  2   7,14  3  25,00

Wysoki  1   8,33  6  12,77  2   7,14  1   8,33

Bardzo wysoki  3  25,00  1   2,13  1   3,57  1   8,33

Ogółem 12 100,00 47 100,00 28 100,00 12 100,00

Tabela 5. Korelacje wieku i poziomu lęku porodowego

Table 5. Correlations between age and the level of fear of labor

n R t (N-2) p

99 –0,113 –1,119 0,266

Tabela 4. Wartości średnie poziomu lęku porodowego z uwzględnieniem grup wiekowych

Table 4. The mean values of the level of anxiety of labor with respect to age groups

Grupa wiekowa n Średnia SD Ufność
–95,0%

Ufność
+95,0% Min. Maks. Q25 Mediana Q75

Do 25 lat 12 13,33 4,459 10,50 16,17 7,0 22,0 11,0 11,5 17,0

26–30 lat 47 12,70 2,781 11,89 13,52 7,0 20,0 11,0 13,0 15,0

31–35 lat 28 11,18 3,580  9,79 12,57 4,0 21,0  9,5 11,0 13,0

36–40 lat 12 13,08 3,029 11,16 15,01 7,0 18,0 11,5 13,0 15,0

Tabela 6. Poziom lęku porodowego ze względu na wykształcenie

Table 6. The level of fear of labor with respect to education

Poziom lęku wg KLP-K

Wykształcenie

gimnazjalne/zawodowe średnie wyższe

n % n % n %

Niski i przeciętny  6  60,00 18  90,00 41  59,42

Podwyższony  2  20,00  1   5,00 15  21,74

Wysoki  0   0,00  1   5,00  9  13,04

Bardzo wysoki  2  20,00  0   0,00  4   5,80

Ogółem 10 100,00 20 100,00 69 100,00

Tabela 7. Korelacje wykształcenia i poziomu lęku porodowego

Table 7. Correlations between education and the level of fear of labor

n R t (N-2) p

99 0,153 1,528 0,130

Tabela 8. Poziom lęku porodowego ze względu na status materialny

Table 8. The level of fear of labor with respect to the economic status

Poziom lęku  
wg KLP-K

Status materialny

dobry średni

n % n %

Niski i przeciętny 41  69,49 24  60,00

Podwyższony  8  13,56 10  25,00

Wysoki  7  11,86  3   7,50

Bardzo wysoki  3   5,08  3   7,50

Ogółem 59 100,00 40 100,00
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grupie analizowano poziom lęku przed porodem i status 
materialny w  poszczególnych grupach kobiet. W  wyni-
ku obserwacji nie stwierdzono istotnej różnicy (p = 0,43) 
(tab. 9). Większy odsetek niskiego/przeciętnego poziomu 
lęku porodowego zaobserwowano u kobiet mieszkających 
zarówno na wsi (69,6%), jak i w mieście (64,5%). Analizując 
poziom lęku przed porodem, nie zaobserwowano różnic 
między kobietami ze względu na miejsce zamieszkania. 
Szczegółowe dane statystyczne zawarto w tabelach 10 i 11.

Omówienie
Czynnikami opisywanymi w  literaturze, które predys-

ponowały do występowania lęku przed porodem u kobiet 
ciężarnych były: czynniki biologiczne (ból), psychologicz-
ne (osobowość, przeżycia traumatyczne poprzedniego 
porodu) oraz społeczne (brak wsparcia).4

W niniejszej pracy podjęto próbę ustalenia, czy istnie-
ją zmienne socjodemograficzne i  położnicze, które róż-
nicują poziom lęku przed porodem u ciężarnych kobiet. 
Analizowano poziom nasilenia lęku porodowego u kobiet 
ciężarnych w III trymestrze ciąży za pomocą Kwestiona-
riusza Lęku Porodowego (KLP-K) według Putyńskiego 
i Paciorka. Wyniki poziomu lęku kształtowały się nastę-
pująco: bardzo wysoki poziom lęku odnotowano u 6% ko-
biet, wysoki – u 10,1%, podwyższony – u 18,1%, a niski/ 
/przeciętny – u 65,6% respondentek. Areskog podaje wy-
stępowanie umiarkowanego lęku przed porodem u  17% 

ciężarnych kobiet, a o wysokim nasileniu u 6% badanych.10 
W  badaniach przeprowadzonych w  Szwecji przez Zar 
et al. silny lęk odczuwało 2,4% ciężarnych kobiet.19 W ba-
daniach Melender aż 80% respondentek doświadczyło 
pewnej formy niewielkiego lęku.20 W badaniach własnych 
uzyskano wyniki sprzeczne do wyżej przedstawionych.

Według Saisto i  Halmesmäki znacznie silniejszego 
lęku przed porodem doświadczają młodsze kobiety cię-
żarne, mające niższe wykształcenie oraz będące w  gor-
szej sytuacji materialnej.6 Nie potwierdzają tego badania 
przeprowadzone przez Błaszczak et  al., które pokazują, 
że lęk przed porodem zależy od wieku kobiet – najwyż-
szy poziom lęku odnotowano u  respondentek mających 
20–25  lat. Wykształcenie i  status materialny nie miały 
związku z wystąpieniem lęku przed porodem.21 W bada-
niach przeprowadzonych przez Bączyk et  al.22 podwyż-
szony poziom lęku przed porodem odnotowano u kobiet 
powyżej 36. roku życia. Czerwiak et al.23 zaobserwowali, 
że głównym czynnikiem ryzyka występowania zaburzeń 
emocjonalnych w  okresie okołoporodowym jest status 
ekonomiczny respondentek. W  badaniach własnych nie 
wykazano różnic istotnych statystycznie w poziomie lęku 
porodowego u  badanych kobiet ze względu na wybrane 
zmienne niezależne: wiek, wykształcenie i sytuację mate-
rialną. Lęk przed porodem jest uwarunkowany również 
podłożem kulturowym. Według badaczy kobiety z obsza-
rów miejskich wykazują wyższy poziom lęku niż kobiety 
z obszarów wiejskich.12 Badania własne nie potwierdza-
ją istotnej statystycznie różnicy w  poziomie lęku przed 
porodem ze względu na miejsce zamieszkania badanych 
 kobiet.

Błaszczak et  al.21 na podstawie badań przeprowadzo-
nych wśród kobiet w okresie okołoporodowym zaobser-
wowali, że dane istotne statystycznie dotyczyły wieloró-
dek, u  których zaznaczył się wysoki poziom „lęku jako 
stanu”. Wyniki Błaszczak potwierdzają badania przepro-
wadzone przez Melender, które wykazały podwyższony 
poziom lęku u kobiet po przebytych porodach jako skutek 
negatywnych doświadczeń położniczych.20 W badaniach 
własnych nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy 
w  poziomie lęku porodowego z  uwzględnieniem grup 
pierworódek i wieloródek.

Tabela 9. Różnice w poziomie lęku porodowego w grupach statusu materialnego

Table 9. Differences in the level of fear of labor in groups of comparable economic status

Sum. Rang
średni

Sum. Rang
dobry U Z Z popr. Poziom

p
n ważn.
średni

n ważn.
dobry

2092,0 2858,0 1088,0 0,652 0,774 0,439 40 59

Tabela 11. Poziom lęku porodowego ze względu na miejsce zamieszkania

Table 11. The level of fear of labor with respect to the place of residence

Poziom lęku  
wg KLP-K

Miejsce zamieszkania

miasto wieś

n % n %

Niski i przeciętny 49  64,47 16  69,57

Podwyższony 15  19,74  3  13,04

Wysoki  7   9,21  3  13,04

Bardzo wysoki  5   6,58  1   4,35

Ogółem 76 100,00 23 100,00

Tabela 10. Różnice w poziomie lęku porodowego w grupach miejsce zamieszkania

Table 10. Differences in the level of fear of labor in groups classified by place of residence

Sum. Rang
miasto 

Sum. Rang
wieś U Z Z popr. Poziom

p
n ważn.
miasto 

n ważn.
wieś

3836,5 1113,5 837,5 0,298 0,354 0,723 76 23



Piel Zdr Publ. 2017;26(1):69–75 75

Ze względu na obserwowane zwiększanie się liczby cięć 
cesarskich na życzenie kobiet, które w  skali światowej 
wynosi 0,3–14%, badacze zagadnienia podkreślają wagę 
problemu, jakim jest lęk przed porodem oraz sugerują 
metody wczesnego wykrywania i postępowania zmierza-
jącego do jego zminimalizowania.24 Podstawę leczenia 
patologicznego lęku przed porodem stanowią metody 
psychoterapeutyczne polegające na tworzeniu zespołów, 
w skład których wchodzi położna, lekarz oraz psycholog, 
nastawionych na identyfikację oraz odpowiednie postę-
powanie leczniczo-profilaktyczne.5 Stosowaną metodą 
zminimalizowania lęku przed porodem jest uczestnictwo 
przyszłych rodziców w zajęciach szkoły rodzenia. Wiedza 
zdobyta podczas zajęć pomaga przygotować uczestni-
ków do pełnienia nowych rodzicielskich postaw.25 Inną 
skuteczną formą psychoprofilaktyki lęku przed porodem 
jest obecność zaufanej położnej, która zna mechanizmy, 
jakim podlega rodząca podczas porodu i w związku z tym 
potrafi stworzyć odpowiednie warunki do tego, aby ko-
bieta mogła podążyć za tym, co dzieje się z  jej ciałem 
i urodzić swoje dziecko.26

Wnioski
Kobiety ciężarne w III trymestrze ciąży charakteryzo-

wał w większości niski/przeciętny poziom lęku przed po-
rodem.

Nasilenie lęku porodowego nie było związane z  rod-
nością, wiekiem, wykształceniem, statusem materialnym 
i miejscem zamieszkania badanych kobiet.
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Streszczenie
Wprowadzenie. Problem wypalenia zawodowego (burnout syndrome) najczęściej dotyka osób pracują-
cych w zawodach społecznych związanych z pomaganiem innym ludziom. Do tej grupy zawodowej nale-
żą między innymi pielęgniarki. Szczególnie narażone na wystąpienie tego zjawiska są pielęgniarki pracu-
jące na oddziałach opieki paliatywnej i w hospicjach. Swoiste środowisko pracy, stres, zmęczenie fizyczne 
i psychiczne, towarzyszenie pacjentowi umierającemu niewątpliwie przyczyniają się do wystąpienia zespo-
łu wypalenia zawodowego.

Cel pracy. Rozpoznanie skali problemu wypalenia zawodowego na poszczególnych jego wymiarach u pie-
lęgniarek opieki paliatywnej.

Materiał i metody. Badaniami objęto 50 pielęgniarek pracujących na oddziałach medycyny paliatywnej 
oraz w hospicjach w województwach małopolskim i podkarpackim. W pracy wykorzystano kwestionariusz 
MBI (Maslach Burnout Inventory) oraz kwestionariusz ankiety własnego autorstwa.

Wyniki. Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad połowa respondentek jest bardzo wyczerpana emo-
cjonalnie. Głównym tego powodem jest to, że praca z osobą terminalnie chorą wymaga emocjonalnego za-
angażowania. Wśród zbadanych pielęgniarek 40% rozpoznaje u siebie depersonalizację. Przeprowadzone 
badania wykazały również, że większość pielęgniarek pracujących w opiece paliatywnej zauważyła u siebie 
utratę osiągnięć osobistych na bardzo wysokim poziomie.

Wnioski. Pielęgniarki zajmujące się opieką paliatywną są wypalone zawodowo. Większość ankietowanych 
odczuwa wyczerpanie emocjonalne i obniżone poczucie dokonań osobistych na wysokim poziomie. Cierpią 
na takie zaburzenia, jak bezsenność, nerwica czy depresja i nie radzą sobie ze stresem. Z przeprowadzonych 
badań wynika również, że respondentki odczuwają satysfakcję z wykonywanej pracy, ale nie mają satysfakcji 
z zarobków. Wypalenie zawodowe jest mniejsze (co potwierdzono testem zgodności χ²) u osób deklarujących 
lepsze radzenie sobie ze stresem, mających wsparcie emocjonalne oraz satysfakcję z zarobków. Pracodawcy 
powinni rozważyć stworzenie wspierającego środowiska pracy. Cel ten mogą osiąg nąć przez szkolenie per-
sonelu zarządzającego, podkreślanie znaczenia pracy zespołowej, dobre zarządzanie czasem pracy. Duże zna-
czenie będzie miała także opieka psychologiczna oraz odpowiednie motywowanie pracowników.

Słowa kluczowe: pielęgniarki, wypalenie zawodowe, MBI
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Wprowadzenie
Pojęcie wypalenia zawodowego zostało wprowadzone do 

literatury dopiero w latach 70. XX w., choć jak twierdzą nie-
którzy naukowcy, istniało o wiele wcześniej. Poszczególni 
badacze różnie definiują to jakże szerokie zagadnienie, któ-
re jest rozpatrywane w zależności od jego komponentów. 
Pojęcie wypalenie (burnout) zostało po raz pierwszy użyte 
przez amerykańskiego psychiatrę Herberta Freudenberge-
ra w 1974 r., który zdefiniował je jako „(…) spadek energii 
u pracowników pojawiający się na skutek przytłoczenia ich 
problemami innych. Stan ten dotyczy ludzi, którzy w  ra-
mach pracy zawodowej wchodzą w reakcje interpersonalne 
nacechowane dużym ładunkiem emocjonalnym”.1

Maslach, autorka najbardziej znanych publikacji zwią-
zanych z wypaleniem zawodowym, razem ze swoją współ-
pracownicą Jackson zdefiniowały wypalenie zawodowe 
jako „psychologiczny zespół wyczerpania emocjonalnego, 
depersonalizacji oraz obniżonego poczucia dokonań oso-
bistych, który może wystąpić u osób, które pracują z in-
nymi ludźmi w pewien określony sposób”. Według autorki 
„wyczerpanie emocjonalne odnosi się do poczucia danej 
osoby, że jest nadmiernie obciążona emocjonalnie, a  jej 
zasoby emocji zostały w znacznym stopniu uszczuplone”. 
Depersonalizacja dotyczy negatywnego, bezdusznego lub 
zbyt obojętnego reagowania na innych ludzi, którzy zwy-
kle są odbiorcami usługi świadczonej przez daną osobę 
lub opieki z jej strony. Obniżone poczucie dokonań osobi-
stych odnosi się do zmniejszenia poczucia własnych kom-
petencji i sukcesów w pracy.2,3

Charakterystyczną cechą wypalenia zawodowego odróż-
niającą je od innych pojęć, takich jak stres związany z pra-
cą, zmęczenie, alienacja, depresja czy kryzys emocjonalny, 
jest to, że wypalenie stanowi zawsze końcowy wynik pro-
cesu stopniowej utraty złudzeń, rozczarowania co do moż-
liwości znalezienia sensu życia i  pracy zawodowej. Stres 

lub zmęczenie może zdarzyć się każdemu na skutek wie-
lu sytuacji życiowych. Wypalenie natomiast przytrafia się 
osobom, które przez długi czas znajdują się w sytuacjach 
emocjonalnie obciążających, podjęły pracę w  danym za-
wodzie w  oczekiwaniu, że będą czerpać z  pracy poczu-
cie sensu życia. Według Pines, autorki egzystencjalnego 
modelu wypalenia zawodowego, jego główna przyczyna 
tkwi w  potrzebie sensu życia. Brak poczucia sensu życia 
uniemożliwia rozwój osobowy. Pines et al. definiują wypa-
lenie jako „stan fizycznego, emocjonalnego i psychicznego 
wyczerpania wywołanego długotrwałym zaangażowaniem 
w  sytuacje zbytnio obciążające emocjonalnie. Fizyczne 
wyczerpanie łączy się ze spadkiem energii i  siły, poczu-
ciem ciągłego zmęczenia oraz słabości i towarzyszą temu 
psychosomatyczne i fizyczne dolegliwości. Natomiast wy-
czerpanie emocjonalne to zarówno bezradność czy brak 
nadziei, jak i poczucie osaczenia albo zablokowania, pod-
czas gdy wyczerpanie psychiczne przejawia się obecnością 
negatywnych postaw wobec siebie, pracy i własnego życia”. 

Model egzystencjalny Pines jest modelem motywacyj-
nym. Autorka zakłada, że tylko osoby mające dużą moty-
wację mogą się wypalić. Wypalenie zawodowe to zespół ob-
jawów, które występują łącznie. Są jednak indywidualne dla 
każdej osoby i przybierają różną intensywność. Część tych 
objawów może pozostawać nieuświadomioną oznaką pro-
blemu. Osoba nim dotknięta stosuje wiele mechanizmów 
obronnych, np.: tłumaczy sobie, że uległa chwilowej niedy-
spozycji lub ma kłopoty rodzinne. Nie zdaje sobie sprawy 
lub nie przyjmuje do wiadomości, że uległa wypaleniu.4 

Wypalenie nazwane z czasem syndromem wyczerpania 
opisał również Burisch, który zdefiniował je jako „powoli 
zaczynający się lub nagle ujawniający się stan wyczerpa-
nia cielesnego, duchowego lub uczuciowego, występujący 
w życiu zawodowym, w czasie pracy, w kręgu przyjaciół, 
w  związku partnerskim i  w  rodzinie, często połączony 
z awersją, mdłościami i myślami o ucieczce”.5

Abstract
Background. Burnout syndrome most often affects people working in social professions related to helping other people, e.g., professional nurses. Nurses working 
in palliative care wards and hospices are particularly vulnerable to this problem. The specific work environment, stress, physical and mental fatigue of accompanying 
dying patients undoubtedly contribute to the burnout onset.

Objectives. The aim of this study was to identify the extent of the problem of burnout on each of its dimensions among palliative care nurses.

Material and methods. The study included 50 nurses working in palliative care wards and hospices in Małopolska and Podkarpackie regions. We used Maslach 
Burnout Inventory questionnaire (MBI) and own questionnaire.

Results. The study showed that more than half of the respondents show a high level of emotional exhaustion. Such high scores are affected by the fact that working 
with terminally ill patients requires emotional involvement. Among the surveyed nurses, 40% of respondents revealed a high level of depersonalization. The study 
also showed that the majority of nurses exhibit a very high level of losing personal achievements.

Conclusions. Palliative care nurses are burned out and unsatisfied with their earnings and do not have the ability to cope with stress. Employers should consider 
creating a supportive work environment. This objective can be achieved through training of management personnel, emphasizing the importance of teamwork, and 
proper time management.

Key words: nurses, burnout, MBI
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Wypalenie zawodowe 
w opiece paliatywnej

Opiekę nad pacjentem terminalnie chorym sprawuje 
wieloosobowy zespół terapeutyczny składający się z: le-
karza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa, kapelana, 
wolontariuszy. Zadaniem tego interdyscyplinarnego ze-
społu jest sprawowanie holistycznej opieki nad pacjen-
tem, ponieważ nieuleczalna choroba przenika wszystkie 
sfery jego życia.6 Bardzo ważną rolę w całym zespole tera-
peutycznym odgrywa pielęgniarka. To właśnie ona towa-
rzyszy pacjentowi na co dzień w jego bólu i cierpieniu. Jej 
praca polega nie tylko na wykonywaniu zabiegów pielę-
gnacyjnych lub zleceń lekarskich, ale bardzo często spoty-
ka się w niej z problemami natury psychologicznej, egzy-
stencjalnej i moralnej. Te bardzo trudne zadania ciążące 
na pielęgniarce wymagają od niej przede wszystkim doj-
rzałości emocjonalnej, silnej, ugruntowanej osobowości, 
delikatności, empatii, dobrego przygotowania teoretycz-
nego i praktycznego do wykonania tego zadania.7 „Postę-
powanie z chorym umierającym wymaga od opiekującego 
się nim personelu zaakceptowania nieuchronności śmier-
ci, co oznacza zapewnienie osobie umierającej komfor-
tu życia i  komfortu umierania dającego poczucie sensu 
i godności”.8 Częste obcowanie ze śmiercią i umieraniem 
nie pozostaje obojętnym zjawiskiem dla personelu poma-
gającego, wiąże się z  przeżywaniem wielu negatywnych 
emocji, które z czasem mogą doprowadzić do wystąpienia 
zespołu wypalenia zawodowego (burnout syndrome).9,10

Środowisko pracy a problem wypalenia 
zawodowego pielęgniarek paliatywnych

Analizując problem wypalenia zawodowego wśród pie-
lęgniarek paliatywnych, należy również zwrócić uwagę na 
środowisko pracy i wymagania stawiane w pracy. Badania 
dowodzą, że istnieje związek między środowiskiem pra-
cy i wymaganiami stawianymi w pracy a występowaniem 
zjawiska wypalenia zawodowego.11 Oczywiście ważne 
znaczenie ma to, czy wymagania stawiane w pracy stano-
wią wyzwanie, czy przeszkodę. Ma to ogromne znaczenie 
w takich zawodach, jak pielęgniarstwo. Wyzwanie bowiem 
wspiera rozwój zawodowy i  osobisty, a  pracownik widzi 
w  wyzwaniu możliwość podniesienia swoich kwalifikacji 
i  kompetencji. Wymagania traktowane jako przeszkoda 
utrudniają rozwój osobisty, zaburzają osiągnięcie zamie-
rzonych celów i  satysfakcji z wykonywanej pracy. Opieka 
paliatywna to trudna i  specyficzna dziedzina medycyny, 
dlatego duże znaczenie dla pielęgniarki wykonującej ten 
zawód ma wspierające środowisko pracy, przez co praco-
dawca motywuje pracownika do większego w nią zaanga-
żowania oraz daje mu sygnał, że jest wartościowy.12 Według 
Lubrańskiej „praca we wspierającym środowisku pozwala 
pracownikowi na utrzymanie większej stabilności nastroju, 
doświadczanie emocjonalności pozytywnej oraz na zacho-
wanie większej wrażliwości intra- i interperonalnej”.13

Materiał i metody
Badania przeprowadzono wśród 50 pielęgniarek pracu-

jących na oddziałach medycyny paliatywnej oraz w hospi-
cjach na terenie województwa małopolskiego i  podkar-
packiego. Do badań wykorzystano kwestionariusz MBI 
C.  Maslach w  polskiej adaptacji T.  Pasikowskiego oraz 
kwestionariusz ankiety własnego autorstwa.

MBI zawiera 22 pozycje związane z 3 aspektami wypale-
nia zawodowego: wyczerpaniem emocjonalnym (emotio-
nal exhaustion – EE), depersonalizacją (depersonalization 
– DEP) oraz obniżonym poczuciem dokonań osobistych 
(personal accomplishment – PA). Dla każdej podskali wy-
niki oblicza się oddzielnie, ale istnieje możliwość określe-
nia ogólnego wskaźnika wypalenia zawodowego.14

Autorski kwestionariusz ankiety składał się z 25 pytań 
dotyczących wieku, stażu pracy, wykształcenia, specjali-
zacji, wsparcia emocjonalnego, radzenia sobie ze stresem, 
dolegliwości somatycznych, satysfakcji z  wykonywanej 
pracy, zarobków. Zebrane wyniki opracowano za pomocą 
analizy procentowej i przedstawiono na rycinach.

Wyniki deklarowanych opinii, jako zmienne niemie-
rzalne, zostały również zestawione z uzyskanymi pozio-
mami wymiarów wypalenia zawodowego w formie tabe-
larycznej, co umożliwiło dokonanie analizy statystycznej 
testem zgodności χ² (3X3, df = 4), aby wykazać związek 
wybranych zmiennych z wypaleniem zawodowym.

Celem pracy było rozpoznanie skali problemu wypale-
nia zawodowego w poszczególnych jego wymiarach u pie-
lęgniarek opieki paliatywnej.

Wyniki
Zbadano poziom nasilenia 3 składowych wypalenia 

zawodowego: wyczerpania emocjonalnego, depersonali-
zacji i obniżonego poczucia dokonań osobistych. W każ-
dym z nich badane pielęgniarki osiągnęły wysoki i średni 
stopień nasilenia (ryc. 1).

Z przeprowadzonych badań wynika, że aż 68% respon-
dentek wykazuje wysoki poziom wyczerpania emocjonal-
nego, a średni i niski poziom wyczerpania emocjonalnego 

Ryc. 1. Wymiary wypalenia zawodowego u badanych pielęgniarek

Fig. 1. The dimensions of burnout surveyed nurses
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odczuwa 16% ankietowanych. Wśród zbadanych pielę-
gniarek wysoki poziom depersonalizacji przejawia 40% 
respondentek, średni –  24%, a  niski –  36%. Przeprowa-
dzone badania wykazały również, że większość respon-
dentek (aż 74%) zauważyła u siebie utratę osiągnięć oso-
bistych na bardzo wysokim poziomie, 22% na średnim, 
a zaledwie 4% na poziomie niskim (ryc. 2). 

Chroniczne przeciążenie i przedłużający się stres o du-
żej sile mogą doprowadzić do syndromu wypalenia zawo-
dowego.15 W  opinii ankietowanych zdecydowana więk-
szość (62%) umiarkowanie radzi sobie ze stresem, 12% nie 
radzi sobie w ogóle, a 25% radzi sobie dobrze (ryc. 3). Na 
podstawie analizy statystycznej z użyciem testu zgodno-
ści χ² wykazano (tab. 1), że pielęgniarki deklarujące lepsze 
radzenie sobie ze stresem mają niższy zarówno poziom 
depersonalizacji (na poziomie statystycznym związek 
α  ≤  0,01), jak i  pozostałych wymiarów wypalenia zawo-
dowego (α ≤ 0,05). Dolegliwości psychosomatyczne ściśle 
wiążą się z wypaleniem zawodowym, a szczególnie z jed-
nym z  jego komponentów, tj. wyczerpaniem emocjonal-
nym.16 Więcej niż połowa (62%) zbadanych pielęgniarek 
deklaruje, że cierpi na bezsenność, 24% na nerwice, a 14% 
zauważa u  siebie oznaki depresji (ryc.  4). Na podstawie 
analizy statystycznej z wykorzystaniem testu zgodności χ² 
nie wykazano związku deklarowanych dolegliwości psy-
chosomatycznych badanych pielęgniarek z  wymiarami 
wypalenia zawodowego, a jedynie tendencję ich związku 
(α ≤ 0,10) z wyczerpaniem emocjonalnym (tab. 2). Wspar-

cie emocjonalne deklaruje ponad połowa respondentek 
(56%), niewystarczające wsparcie zgłasza 30%, a  o  bra-
ku wsparcia wspomina 14% (ryc. 5). Na podstawie testu 

Tabela 1. Związek wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji i utraty 
osiągnięć osobistych u badanych pielęgniarek z deklarowanym radzeniem 
sobie ze stresem (χ²)

Table 1. The correlation of emotional exhaustion, depersonalization and 
the loss of personal achievements of the surveyed nurses with coping with 
stress (χ²)

Radzenie sobie ze 
stresem

Poziom wypalenia (liczba badanych)

niski średni wysoki

EEX – χ² (df = 4) = 10,54; α ≤ 0,05

Dobrze  5 3  5

Średnio  3 3 25

Nie radzi sobie  0 2  4

DEP – χ² (df = 4) = 16,38; α ≤ 0,01

Dobrze 10 2  1

Średnio  8 9 14

Nie radzi sobie  0 1  5

PAR – χ² (df = 4) = 10,22; α ≤ 0,05

Dobrze  1 3  9

Średnio  1 5 25

Nie radzi sobie  0 3  3

Istotność statystyczna:
α ≤ 0,01 (χ² ≥ χ²(α = 0,01) = 13,28; df = 4)
α ≤ 0,05 (χ² ≥ χ² (α = 0,05) = 9,49; df = 4)
Tendencja
α ≤ 0,10 (χ² ≥ χ² (α = 0,10) = 7,78; df = 4).

Ryc. 2. Poziom wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji i utraty 
osiągnięć osobistych u badanych pielęgniarek

Fig. 2. The level of emotional exhaustion, depersonalization and personal 
achievements loss of surveyed nurses

Ryc. 3. Opinia pielęgniarek na temat radzenia sobie ze stresem

Fig. 3. The opinion of nurses on coping with stress

Ryc. 4. Dolegliwości psychosomatyczne badanych pielęgniarek

Fig. 4. Psychosomatic complaints of surveyed nurses

Ryc. 5. Opinia pielęgniarek na temat posiadanego wsparcia emocjonalnego

Fig. 5. Nurses opinion on emotional suport
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zgodności χ² wykazano, że pielęgniarki deklarujące posia-
danie wsparcia mają niższy poziom (α ≤ 0,05) wyczerpania 
emocjonalnego oraz depersonalizacji (tab. 3). Satysfakcję 
z  wykonywanej pracy zgłasza połowa (50%) badanych. 
Praca nie w pełni satysfakcjonuje 36%, a nie satysfakcjo-
nuje zaledwie 14% ankietowanych (ryc. 6). Na podstawie 
testu zgodności χ² nie wykazano związku deklarowanego 
zadowolenia z pracy z wypaleniem zawodowym, a  jedy-

nie tendencję związku (α ≤ 0,10) tego zadowolenia z de-
personalizacją (tab. 4). Opinia badanych pielęgniarek na 
temat satysfakcji z  zarobków przedstawia się odwrotnie 

Tabela 2. Wyniki testu zgodności χ² deklarowanych dolegliwości 
psychosomatycznych badanych pielęgniarek z wypaleniem zawodowym

Table 2. The results of χ² test of the surveyed nurses declaring 
psychosomatic ailments related to burnout

Dolegliwości 
psychosomatyczne 

Poziom wypalenia (liczba badanych)

niski średni wysoki

EEX – χ²(df = 4) = 7,86; α ≤ 0,10

Depresja 3 2  2

Bezsenność 4 3 24

Nerwice 1 3  8

DEP – χ²(df = 4) = 6,79; α > 0,10

Depresja 3 3  1

Bezsenność 8 8 15

Nerwice 7 1  4

PAR – χ²(df = 4) = 7,07; α > 0,10

Depresja 0 3  4

Bezsenność 1 6 24

Nerwice 1 2  9

Tendencja:
α ≤ 0,10 (χ² ≥ χ²(α = 0,10) = 7,78; df = 4).

Tabela 3. Związek wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji 
i utraty osiągnięć osobistych u badanych pielęgniarek z deklarowanym 
posiadaniem wsparcia emocjonalnego (χ²)

Table 3. The correlation of the emotional exhaustion, depersonalization 
and the loss of personal achievements of the surveyed nurses with 
declared emotional support (χ²)

Wsparcie 
emocjonalne

Poziom wypalenia (liczba badanych)

niski średni wysoki

EEX – χ²(df = 4) = 9,87; α ≤ 0,05

Posiada  7 7 14

Jest niewystarczające  1 1 13

Nie posiada  0 0  7

DEP – χ²(df = 4) = 12,21; α ≤ 0,05

Posiada 14 8  6

Jest niewystarczające  3 4  8

Nie posiada  1 0  6

PAR – χ²(df = 4) = 6,97; α > 0,10

Posiada  1 6 21

Jest niewystarczające  0 2 13

Nie posiada  1 3  3

Istotność statystyczna:
α ≤ 0,05 (χ² ≥ χ² (α = 0,05) = 9,49; df = 4).

Ryc. 6. Opinia pielęgniarek na temat satysfakcji z wykonywanej pracy

Fig. 6. Nurses opinion on job satisfaction

Ryc. 7. Opinia badanych pielęgniarek na temat zarobków

Fig. 7. Nurses opinion on earnings

Tabela 4. Związek wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji 
i utraty osiągnięć osobistych u badanych pielęgniarek z deklarowanym 
zadowoleniem z pracy (χ²)

Table 4. The correlation of emotional exhaustion, depersonalization and 
the loss of personal achievements of the surveyed nurses with declared 
job satisfaction (χ²)

Satysfakcja  
z pracy

Poziom wypalenia (liczba badanych)

niski średni wysoki

EEX – χ²(df = 4) = 7,01; α > 0,10

Posiada 7 5 13

Posiada niepełną 1 2 15

Nie posiada 0 1  6

DEP – χ²(df = 4) = 7,92; α ≤ 0,10

Posiada 9 3 13

Posiada niepełną 5 8  5

Nie posiada 4 1  2

PAR – χ²(df = 4) = 7,25; α > 0,10

Posiada 1 9 15

Posiada niepełną 1 1 16

Nie posiada 0 1  6

Tendencja:
α ≤ 0,10 (χ² ≥ χ² (α = 0,10) = 7,78; df = 4).
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niż w przypadku satysfakcji z wykonywanej pracy. Zarob-
ki zadowalają jedynie 18% ankietowanych pielęgniarek, 
nie w pełni zadowalają 36%, a nie satysfakcjonują aż 46% 
respondentek (ryc. 7). Na podstawie analizy statystycznej 
z  użyciem testu zgodności χ² wykazano, że pielęgniarki 
deklarujące większą satysfakcję z  zarobków mają niższy 
zarówno poziom wyczerpania emocjonalnego (na pozio-
mie statystycznym związek α  ≤  0,01), jak i  pozostałych 
wymiarów (α ≤ 0,05) wypalenia zawodowego (tab. 5).

Omówienie
Badanie syndromu wypalenia zawodowego wśród pie-

lęgniarek pracujących w opiece paliatywnej nie jest przed-
miotem powszechnych badań naukowych. Jest to jednak 
bardzo istotny problem, ponieważ osoby zatrudnione 
w hospicjach czy oddziałach opieki paliatywnej szczegól-
nie często stykają się z cierpieniem, śmiercią, lękiem, nie-
pokojem osób chorych i ich najbliższych.

Kowalczyk zauważyła, że zaangażowanie emocjonalne 
może doprowadzić do zbudowania dystansu, utrudniając 
kontakt na linii pielęgniarka–pacjent. Dochodzi do utraty 
empatii, a wzmaga się obojętność, uczucie irytacji podczas 
sprawowania opieki nad chorym umierającym, która w dal-
szej perspektywie staje się wymuszona i niedokładna.17,18

Praca na oddziale paliatywnym jest źródłem stresu, 
z którym zaledwie jedna czwarta respondentek radzi so-
bie dobrze. Stres w środowisku pracy w istotnym stopniu 
przyczynia się do powstania zespołu wypalenia zawodo-

wego. Potwierdza to Nowak-Starz, która uważa, że pra-
ca pielęgniarki jest związana z narażeniem na silny stres, 
nieumiejętne radzenie sobie z nim oraz napięcie emocjo-
nalne, co ściśle wiąże się z powstaniem zespołu wypalenia 
zawodowego, który nie tylko obniża jakość wykonywanej 
pracy, ale również utrudnia dalszy rozwój zawodowy.17

Z przeprowadzonych badań wynika, że bardzo duża 
część respondentek jest wypalona zawodowo. Rozpa-
trując poszczególne komponenty wypalenia, większość 
badanych pielęgniarek odczuwa wysoki poziom wyczer-
pania emocjonalnego oraz utratę poczucia osiągnięć oso-
bistych. Do podobnych wniosków doszli Kowalczuk et al. 
oraz Wyderka et al.19, 20 Jedynym komponentem wypalenia 
zawodowego, w  przypadku którego wyniki na poziomie 
wysokim nie stanowiły większości, jest depersonaliza-
cja, stanowiąca pewną formę obrony pracownika, czy też 
próbę poradzenia sobie z wyczerpaniem emocjonalnym, 
tworzącą bufor obojętności chroniący przed kontaktami 
i narastaniem trudności – w efekcie powodujący dehuma-
nizację.4 Podobne wyniki w  swoich badaniach uzyskały 
Kurkowska i Witkowska oraz Dębska i Cepuch.21–23

Wykazany w prezentowanych badaniach poziom wypa-
lenia zawodowego pielęgniarek paliatywnych jest zgodny 
z wynikami wcześniejszych badań.6,24 Wypalenie ma zwią-
zek ze stosowaniem nieefektywnych sposobów radzenia 
sobie ze stresem, co również stwierdzili wcześniej autorzy 
zarówno polscy25, jak i zagraniczni 26,27, dodając, że jest to 
problem w tej grupie zawodowej. Może temu zapobiegać 
wsparcie otrzymane od innych osób, ponieważ w bada-
niach Kalicińskiej et al.28 potwierdzono skuteczne dzia-
łanie wsparcia w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu.
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Streszczenie
Poszerzanie się oferty oraz zwiększanie możliwości wyboru wózków dla niepełnosprawnych czyni proces 
doboru wózka coraz bardziej złożonym i wymagającym. Tymczasem wózek jest postrzegany jako podsta-
wowy element zaopatrzenia rehabilitacyjnego osoby niepełnosprawnej, w podeszłym wieku oraz (zwykle 
tymczasowo) ciężko chorej. Istnieje zatem potrzeba zwrócenia szczególnej uwagi na dobór wózków dla 
osób niepełnosprawnych, w tym wózków aktywnych. Każda nieprawidłowość w doborze parametrów 
wózka może powodować niekorzystne zmiany, a w rezultacie ból kręgosłupa i bioder, deformacje ciała lub 
zwiększone ryzyko wystąpienia odleżyn oraz upadków. Zmiany te mogą również niekorzystnie wpłynąć 
na skuteczność oraz czas trwania właściwej terapii. Niektóre z zaobserwowanych problemów mogą być 
również wynikiem braku okresowej kontroli układu pacjent–wózek. Co więcej, ta sytuacja może spowodo-
wać niechęć pacjenta do korzystania z wózka, zmniejszając jego samodzielność oraz obniżając jakość życia. 
Łatwość, z jaką można zapobiec konsekwencjom wynikającym z niewłaściwie dobranych wymiarów wózka 
przemawia za koniecznością pogłębienia wiedzy z tego zakresu przez personel medyczny, pacjentów oraz 
ich rodziny/opiekunów.

Słowa kluczowe: rehabilitacja, osoby niepełnosprawne, pielęgnacja, wózek dla niepełnosprawnych, do-
bór wózka

Abstract
An increasing choice in wheelchairs has made the process of a wheelchair fitting more complex and challeng-
ing. A wheelchair is perceived as basic equipment for disabled people, the elderly and (usually temporary) 
the severely ill. Thus there is a need to pay particular attention to the fitting of wheelchairs, including active 
wheelchairs. Every abnormality in the fitting of a wheelchair’s parameters can cause unfavorable changes, 
and as a consequence, pain of the spine and/or hips, body deformities, increased risk of bedsores and falling 
down, etc. These secondary changes can severely influence the effectiveness and length of the treatment. 
This situation can cause patients’ reluctance to using the wheelchair, decreasing independence and lower-
ing the quality of life. Some of the problems observed may be a result of the lack of periodic assessment of 
patient-wheelchair system cooperation, and may be corrected by proper wheelchair adjustment. The rela-
tively easy prevention of improper choice of wheelchair dimensions enforces the necessity of broadening the 
knowledge of medical staff, patients and their families/caregivers in the aforementioned area.

Key words: rehabilitation, nursing, disabled people, wheelchair, wheelchair selection
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Wprowadzenie
Wózek jest jednym z podstawowych elementów zaopa-

trzenia ortopedycznego (rehabilitacyjnego) zarówno dla 
osób niepełnosprawnych, jak i coraz częściej ciężko cho-
rych (na stałe lub czasowo) oraz w podeszłym wieku. Po-
szerzanie się oferty oraz zwiększanie możliwości wyboru 
wśród wózków dla niepełnosprawnych czyni proces dobo-
ru wózka coraz bardziej złożonym i wymagającym.1 Doty-
czy to nie tylko doboru rodzaju wózka czy jego akcesoriów, 
ale nawet tak podstawowych kwestii, jak wymiary wózka. 
Co więcej, źle lub niedbale dobrane wymiary wózka mogą 
wpływać na nieprawidłową pozycję użytkownika w wóz-
ku, a  przez to zaburzać ruchomość stawów oraz utrwa-
lać patologiczne zmiany wtórne, takie jak przykurcze lub 
deformacje. Źle dobrane wymiary wózka mogą być przy-
czyną upadków, uszkodzeń ciała, w tym groźnych urazów 
głowy. Powyższe elementy mogą przekładać się na pogor-
szenie stanu zdrowia, zmniejszenie skuteczności terapii 
oraz na złą interpretację zachowania pacjenta. Dostrze-
żony w  porę i  właściwie zinterpretowany problem może 
temu zapobiec oraz wskazać sposób jego rozwiązania.

Biorąc pod uwagę pacjentów cierpiących na zaburzenia 
neurologiczne, badanie przeprowadzone wśród polskich 
pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu pokazało, 
że użytkownicy wózków stanowili:

− 71% chorych będących od 3 tygodni do 3 miesięcy po 
udarze,

− 42% chorych będących od 3 miesięcy do 6 miesięcy 
po udarze,

− 20% chorych będących od 6 miesięcy do 3 lat po udarze.2
W  zależności od badania zaobserwowano, że aż 72% 

kanadyjskich pacjentów po udarze po zakończeniu reha-
bilitacji szpitalnej korzystało z wózków,3 a prawdopodo-
bieństwo korzystania z  wózka przez pacjentów hospita-
lizowanych na oddziale udarowym wynosi odpowiednio: 
61% po 3 miesiącach, 31% po 6 miesiącach oraz 26% po 
roku od incydentu udarowego.4

Co więcej, liczba użytkowników wózków zwiększa się 
wraz z  ich wiekiem i  według badań przeprowadzonych 
w USA wynosi:

− 0,1% populacji młodszej niż 18 lat,
− 0,4% osób w wieku 18–64 lata,
− 2,9% populacji powyżej 65 r.ż.5,6

Należy przy tym zauważyć znaczące zwiększanie się 
liczby użytkowników wózków dla osób niepełnospraw-
nych w USA w tempie 5% rocznie.5,6

Procedura doboru wózka dla osób niepełnosprawnych 
dotyczy zatem dużej grupy pacjentów, w  tym także le-
czonych z  powodu zaburzeń neurologicznych, ortope-
dycznych, będących w  podeszłym wieku oraz osób nie-
pełnosprawnych, które mimo poruszania się na wózkach, 
uprawiają np. sport wyczynowy. Użytkownicy wózków 
powinni być przeszkoleni przez personel medyczny w za-
kresie prawidłowego doboru podstawowych parametrów 
wózka. Właściwa realizacja tej procedury ma na celu:

− zwiększenie możliwości lokomocyjnych pacjenta,
− zapewnienie choremu podparcia ciała oraz bezpie-

czeństwa,
− zapewnienie niezbędnej wygody korzystania z wóz-

ka, w tym przy wykonywaniu czynności codziennego ży-
cia (Activities of Daily Living – ADLs),

− profilaktykę niekorzystnych zmian wtórnych (np. 
odleżyn), szczególnie przy częstym i długim użytkowaniu 
wózka,

− poprawę skuteczności procesu terapeutycznego lub, 
w  niektórych przypadkach, ułatwienie długotrwałego 
utrzymania obecnego korzystnego stanu.7–14

Przy doborze wózka dla osób niepełnosprawnych nale-
ży przede wszystkim zwrócić uwagę na szerokość i głębo-
kość siedziska oraz długość podnóżków, które stanowią 
główne parametry decydujące o bezpieczeństwie i kom-
forcie użytkowania urządzenia.

Dobór szerokości siedziska
Szerokość siedziska wózka jest określana przez rzeczy-

wistą szerokość miednicy powiększoną o  grubość dłoni 
(około 2 cm). Właściwa szerokość siedziska wózka umoż-
liwia dobrą stabilizację użytkownika z  jednoczesnym 
niezbędnym zapasem. Wolna przestrzeń umożliwia swo-
bodny dobór odzieży oraz zabezpiecza przed zmianami 
niedokrwiennymi, szczególnie w  obrębie krętarzy więk-
szych kości udowych.

Zbyt szerokie siedzisko może powodować brak stabili-
zacji ciała pacjenta oraz nieprawidłowe (krzywe) siadanie 
w  wózku, przez co może dochodzić do podwichnięcia 
w stawach biodrowych.

Zbyt wąskie siedzisko może powodować:
− zagrożenie odleżynowe dla okolic krętarzy większych 

kości udowych,
− dyskomfort spowodowany „ciasnotą”,
− brak dowolności w  doborze odzieży, szczególnie 

w okresach chłodnych,
− nieestetyczny wygląd użytkownika dający wrażenie, 

jakby pacjent „wyrastał” z wózka.

Dobór głębokości siedziska
Głębokość siedziska jest określana na podstawie długo-

ści ud z miednicą pomniejszonej o około 4 cm lub o sze-
rokość 3 palców dłoni użytkownika. Właściwie dobrana 
głębokość siedziska wózka umożliwia dobrą stabilizację 
użytkownika z jednoczesnym poczuciem komfortu i bez-
pieczeństwa.

Zbyt duża głębokość siedziska może powodować ucisk 
siedziska na naczynia krwionośne okolicy podkolanowej 
i utrudnione unaczynienie kończyn dolnych albo zsuwa-
nie się użytkownika, a to u pacjenta ze wzmożonym napię-
ciem mięśniowym może wpływać na „prężenie się” ciała.
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Dobór długości podnóżków
Długość podnóżków to wymiar, który powinien być 

równy odległości od dołu podkolanowego do części po-
deszwowej stóp. Długość podnóżków powinna być regu-
lowana, zarówno w kierunku skracania, jak i wydłużania.

Zbyt długie podnóżki mogą powodować: wymuszone 
zgięcie podeszwowe stóp, skrócenie ścięgna Achillesa, 
które utrudnia lub uniemożliwia pionizację i ewentualną 
reedukację chodu.

Za krótkie podnóżki mogą natomiast powodować:
− unoszenie się ud nad powierzchnię siedziska wózka, 

przez co zmniejsza się płaszczyzna podporu ud i  stabil-
ność użytkownika,

− ustawianie się kończyn dolnych w  stawach biodro-
wych w rotacji wewnętrznej lub zewnętrznej,

− zwiększony nacisk na miednicę, a przez to zagrożenie 
odleżynowe w okolicy kości krzyżowej.

Omówienie
Właściwie dobrane wymiary wózka są niezwykle waż-

nym elementem terapii. Wózek dla osób niepełnospraw-
nych w  swoim założeniu ma być wsparciem dla osoby 
czasowo lub trwale pozbawionej możliwości przemiesz-
czania się. Dobrze dobrany wózek, tzn. pod względem 
rodzaju, modelu, jak i wymiarów spełnia swoją wspiera-
jącą funkcję. Wózek dobrany niewłaściwie może być na-
tomiast przyczyną groźnych upadków lub niekorzystnych 
zmian wtórnych. Z tego powodu ważne jest, aby personel 
pielęgniarski jako ten, który w dużej mierze ma najwięk-
szy kontakt z pacjentem, potrafił w porę zinterpretować 
pojawiające się zmiany lub charakterystyczny sposób za-
chowania się pacjenta przejawiający się m.in. jego niechę-
cią do korzystania z wózka. Niejednokrotnie wspomnia-
na niechęć wynika z dyskomfortu, jaki odczuwa pacjent 
w wózku o niewłaściwie dobranych wymiarach.

Mimo dość powszechnego wykorzystania wózków dla 
osób niepełnosprawnych, w  obszarze ich doboru po-
zostało jeszcze dużo do zrobienia, również w  naszym 
kraju.15 Badanie Cherubiniego et al.16 pokazało, że tylko 
32% wózków było dobrze dopasowanych, co wskazuje 
na popełnianie błędów, ale również konieczność pogłę-
bienia współpracy w  tym zakresie między specjalistami 
medycznymi a  specjalistami technicznymi.16,17 Należy 
również zwrócić uwagę, że ww. wyniki nie musiały być 
w całości rezultatem nieprawidłowej realizacji procedury 
doboru wózka przy przysposabianiu do niego pacjenta. 
Równie dobrze mogą one stanowić wynik dalszych za-
niedbań w postaci braku okresowej oceny stanu pacjenta 
oraz dokonywania wówczas odpowiednich regulacji wóz-
ka. Często, jeśli nawet pacjent np. przybrał na wadze, jest 
możliwe odpowiednie wyregulowanie wózka, rzadko jest 
konieczna tylko wymiana niektórych części lub nawet ca-
łego wózka.

Badania z zakresu doboru wózków dla osób niepełno-
sprawnych dotyczą bardzo wielu zagadnień, w tym:

− związku między dobrze dobranym wózkiem a aktyw-
nością i samopoczuciem użytkowników,18

− poszukiwania i oceny narzędzi badawczych mierzą-
cych aktywność i uczestnictwo osób na wózkach w życiu 
lokalnych społeczności – 11 takich narzędzi opisali Mor-
tenson et al., ale żadne nie uzyskało znaczącej przewagi 
nad pozostałymi, żadne też nie otrzymało bardzo dobrych 
ocen we wszystkich ocenianych obszarach, co powoduje 
duży nacisk na dalsze udoskonalenie narzędzi tego typu,19

− problemu szkodliwych zmian wtórnych, w  tym od-
leżyn,20

− umożliwienia zmian pozycji, w  tym samodzielnego 
przesiadania się z i na wózek,21

− analizy kosztu energetycznego ponoszonego przez 
użytkowników wózków,22

− doboru i  oceny wózków przeznaczonych dla osób 
w podeszłym wieku, ważnych w związku z masowym sta-
rzeniem się społeczeństw państw rozwiniętych.23

Wskazana jest jednak duża ostrożność przy korzystaniu 
i  interpretacji badań zagranicznych z zakresu zaopatrze-
nia w  technologie wspomagające (assistive technology 
– AT), gdyż formy wsparcia oferowane przez służbę zdro-
wia oraz opiekę społeczną, a także zamożność społeczeń-
stwa są nieporównywalne, wpływając m.in. na wartości 
współczynników procentowych. Przeprowadzono nawet 
badania w celu identyfikacji logistycznych oraz etycznych 
kwestii mających wpływ na interpretację badań dotyczą-
cych wykorzystania AT (w tym wózków) w krajach nieza-
możnych (low- and middle-income countries) i określenia 
strategii wyrównujących dysproporcje.24 Z myślą o użyt-
kownikach wózków rozwijane są również różne formy 
badań zdalnych, np. prób klinicznych bez bezpośredniego 
dostępu do badanej populacji.25 Jest to szczególnie przy-
datne przy randomizowanych próbach kontrolnych doty-
czących osób poruszających się na wózkach w  środowi-
sku domowym lub w domu opieki. Pozwala zgromadzić 
większe grupy badawcze, sprawdzić hipotezy związane 
z zachowaniem osób na wózkach w dobrze znanych śro-
dowiskach (z wynikającymi z tego problemami) oraz objąć 
badaniami wszystkie osoby (np. ze złożonymi schorzenia-
mi, problemami poznawczymi, unikające kontaktu, cho-
robami rzadko spotykanymi, z populacji o dużej śmiertel-
ności itp.), a nie tylko te zazwyczaj chętne do badań.

Wnioski
Właściwie dobrane parametry wózka dla osób niepeł-

nosprawnych, w  tym jego wymiary, wciąż pozostają na 
marginesie edukacji personelu medycznego wszystkich 
specjalności. Powaga tego problemu oraz łatwość, z jaką 
można zapobiec niekorzystnym skutkom wynikającym 
z niewłaściwie dobranych wymiarów wózka, przemawiają 
za koniecznością pogłębienia wiedzy z tego zakresu.
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W 2016 r. w kwartalniku „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne” (vol. 6, nr 1) 
na s. 29–38 ukazał się artykuł pt. „Ochrona radiologiczna z punktu widzenia pa-
cjentów Zakładu Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białym-
stoku”. Opublikowana praca zawiera błędy merytoryczne, których nie sposób 
pozostawić bez komentarza, a niekiedy sprostowania.

Autorzy wykazali się zbyt małą dokładnością przy analizie piśmiennictwa. 
Według danych zawartych w publikacji jednostką dawki pochłoniętej jest siwert 
– autorzy, przytaczając dane, powołują się na książkę pt. „Człowiek i promie-
niowanie jonizujące” A. Hrynkiewicza (tak brzmi prawidłowo nazwisko autora 
tej pozycji bibliograficznej, nie Hryniewicz, jak użyto w artykule). Niestety, po 
analizie okazuje się, że dane dotyczące narażenia 5-letniego dziecka, które zo-
stały przytoczone w artykule, nie pochodzą z książki Hrynkiewicza. Jednostką 
dawki pochłoniętej w układzie SI jest grej (Gy), a nie siwert (Sv), jak to zostało 
przedstawione w publikacji.1,2,3

Jak wskazuje tytuł, praca powinna dotyczyć ochrony radiologicznej z punk-
tu widzenia pacjentów. W  artykule autorzy kilkukrotnie odnoszą się do dia-
gnostyki za pomocą rezonansu magnetycznego (MR). Rezonans magnetyczny 
jest badaniem obrazowym często wykonywanym w zakładach radiologii, ale do 
obrazowania tą metodą nie używa się promieniowania rentgenowskiego, dla-
tego przywoływanie MR w powyższym artykule może wprowadzać czytelnika 
w błąd.

Zastanawiającym stwierdzeniem jest, że „dobrze poinformowany pacjent, 
mający podstawową wiedzę, będzie mógł lepiej zadbać o  swój stan zdrowia, 
a także uniknąć występowania chorób związanych ze skutkami promieniowa-
nia”. Nawet najlepiej wyedukowany pacjent nie jest w  stanie uniknąć poten-
cjalnych konsekwencji, które niesie za sobą diagnostyka obrazowa z użyciem 
promieniowania rtg. Większość negatywnych skutków, które mogą wystąpić po 
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ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie, ma charak-
ter przypadkowy i jedyną skuteczną metodą ich elimina-
cji byłoby odstąpienie od wykonywania badań z użyciem 
promieniowania rentgenowskiego. W  przypadku badań 
z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego trud-
no jest określić tzw. czynniki wyzwalające, często wystę-
puje tu wieloczynnikowość. Należy również pamiętać, że 
obrazowanie z użyciem promieniowania rtg powinno być 
wykonane na podstawie skierowania oraz z  zastosowa-
niem zasad ochrony radiologicznej. Potencjalne korzyści 
powinny przewyższać ryzyko wynikające z  wykonania 
badania. Autorzy piszą w artykule o zastosowaniu fartu-
cha ołowianego jako jednego ze środków ochrony radio-
logicznej. Nie ulega wątpliwości, że fartuch jest osobistą 
ochroną radiologiczną, którą stosuje się u  pacjentów. 
Niemniej jednak pacjent nie ma wpływu na ulokowanie 
fartucha oraz nie może decydować o zasadności jego za-
stosowania. Nieprawidłowe umieszczenie fartucha może 
przesłonić istotne struktury oraz skutkować konieczno-
ścią powtórzenia badania, narażając pacjenta na podwój-
ną ekspozycję.4,5

Powołując się na Pruszyńskiego, autorzy piszą o  ku-
mulacji dawek promieniowania u  dzieci, powodujących 
większe ryzyko wystąpienia późnych skutków niepożą-
danych i  większe ryzyko zgonu. Ostrożność w  zlecaniu 
badań u dzieci nie wiąże się z  faktem kumulacji dawek, 
ale ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia skutków nie-
pożądanych z  uwagi na to, że rozwijające się tkanki są 
bardziej podatne na uszkodzenia. Dłuższe życie może 
zwiększyć prawdopodobieństwo ujawnienia się negatyw-
nego efektu, np. w postaci nowotworów o bardzo długim 
okresie kancerogenezy. Im dłuższego czasu przeżycia 
się spodziewamy, tym większe może być narażenie na 
promieniowanie jonizujące z różnych źródeł, w związku 
z tym można mówić o kumulacji ryzyka, a nie o kumula-
cji dawek.1,6

W  artykule znajduje się fragment: „także matki kar-
miące piersią powinny unikać zwiększonej ekspozycji 
na szkodliwe działanie promieniowania”. Nie ma prze-
ciwwskazań do wykonywania zdjęć rentgenowskich, to-
mografii komputerowej oraz badań fluoroskopowych 
u kobiet karmiących piersią z punktu widzenia narażenia 
na promieniowanie rentgenowskie. Laktacja może być 
ograniczeniem w  przypadku badań z  użyciem radiofar-
maceutyków, ponieważ istnieje ryzyko przeniknięcia 
radioznacznika do mleka matki. Decyzję o  włączeniu 
diagnostyki radioizotopowej podejmuje lekarz mający 
specjalizację z zakresu medycyny nuklearnej, który infor-
muje karmiącą kobietę o zasadach prowadzenia karmie-
nia naturalnego.5,7,8

Autorzy, pisząc w swojej pracy o stochastycznych skut-
kach promieniowania, odwołują się do hormezy radia-
cyjnej, której przytoczenie w tym kontekście jest błędem. 
Stochastyczne skutki to skutki negatywne, które mogą 
wystąpić po ekspozycji na promieniowanie. Hipoteza 
hormezy radiacyjnej zakłada istnienie skutków stymu-

lujących lub ogólnie pożytecznych dla organizmu przy 
ekspozycji na małe dawki promieniowania i  jest przeci-
wieństwem uznawanej w  ochronie radiologicznej hipo-
tezy liniowej bezprogowej, która mówi o  tym, że niskie 
dawki wywołują mniejsze, ale negatywne skutki dla or-
ganizmu.9

Autorzy powołują się na wyniki badań, które zosta-
ły wykonane w  Skandynawii i  Francji oraz ich korelację 
z  występowaniem zaćmy u  osób zawodowo narażonych 
na promieniowanie jonizujące, ale nie wspominają o tym, 
że badania dotyczą głównie radiologów zabiegowych, kar-
diologów interwencyjnych oraz elektroradiologów nara-
żonych na promieniowanie rtg podczas zabiegów moni-
torowanych przy pomocy fluoroskopii. Następnie autorzy 
przywołują amerykańskie badania Doody et al. odnoszące 
się do ryzyka wystąpienia raka piersi u  kobiet zawodo-
wo narażonych na promieniowanie jonizujące. W  arty-
kule pojawia się informacja, że badania amerykańskich 
naukowców wykazały korelację między występowaniem 
raka piersi a  czasem zatrudnienia. Owszem, w  publika-
cji jest informacja, że istnieje korelacja między okresem 
zatrudnienia a  wystąpieniem raka piersi u  kobiet, które 
podjęły pracę przed 1940 r., a nie u wszystkich, jak wyni-
ka z artykułu Turczyńskiej et al. Ryzyko wystąpienia raka 
piersi było ponadto dużo większe u  kobiet, które pracę 
w narażeniu na promieniowanie jonizujące podjęły przed 
ukończeniem 17. roku życia. Doody et al. podaje również 
informację, że u kobiet zatrudnionych w 1940 r. i później 
nie wykazano korelacji między czasem zatrudnienia a za-
chorowalnością na raka piersi.10–13
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Obliczanie dawek leków
Marta Czekirda
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017

Doskonałe kompendium wiedzy teoretycznej i  praktycznej z  zakre-
su dawkowania i  obliczania dawek leków podawanych różnymi drogami 
i  w  różnych jednostkach miary i  objętości. Pozwala na samodzielne stu-
diowanie –  wiadomości przedstawiono poczynając od podstawowych do 
bardziej złożonych. Ogromnym praktycznym atutem przewodnika są liczne 
przykłady, testy kontrolne oraz bogaty materiał ilustracyjny – nowoczesny 
sprzęt, urządzenia czy etykiety leków. Publikacja niezbędna w codziennej 
praktyce. Może być wykorzystana na różnym etapie kształcenia pielęgnia-
rek, położnych i ratowników.

POZ w Polsce. Struktura, zadania, funkcje
Redakcja naukowa: Ewa Dmoch-Gajzlerska
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017

W podręczniku przedstawiono najnowszą wiedzę o podstawowej opiece 
zdrowotnej w Polsce. Autorki krok po kroku wyjaśniają trudne zagadnie-
nia związane z ochroną zdrowia, opisują strukturę POZ, zasady jej funk-
cjonowania i finansowania oraz reguły prawne. Czytelnicy znajdą również 
w publikacji wiele ciekawych informacji o opiece zdrowotnej w Unii Euro-
pejskiej. W książce po raz pierwszy w rzetelny sposób omówiono rolę pielę-
gniarek i położnych w strukturach podstawowej opieki zdrowotnej, a także 
interdyscyplinarne zagadnienia związane z funkcjonowaniem rodziny w sy-
tuacji zdrowia i choroby. Książka jest skierowana do studentów Wydziału 
Nauk o Zdrowiu oraz wszystkich zainteresowanych wspomnianą tematyką.

Nowości wydawnicze
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Agresywny pacjent
Jakub Lickiewicz
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017

Pierwsza na rynku wydawniczym publikacja uwzględniająca zarówno 
aspekt psychologiczny, prawny, jak i problematykę fizycznego radzenia so-
bie z  agresywnym pacjentem. Czytelnik znajdzie w  niej wskazówki doty-
czące zachowania wobec pacjenta agresywnego werbalnie, a także propo-
zycje postępowania po incydencie agresywnym. W książce przedstawiono 
techniki i zasady, które są proste do nauczenia i jak najmniej uciążliwe dla 
pacjenta, wobec którego mogą być zastosowane. Publikacja jest adresowana 
do pielęgniarek, ratowników medycznych, położnych, fizjoterapeutów i le-
karzy, a także osób wykonujących inne zawody medyczne. Może być także 
przydatna dla studentów kierunków medycznych na różnych poziomach 
kształcenia.

Standardy i procedury  
w pielęgniarstwie onkologicznym
Marta Łuczyk, Barbara Ślusarska, Zdzisława Szadowska-Szlachetka
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017

W książce przedstawiono wymiar praktyczny onkologicznej opieki pielę-
gniarskiej nad pacjentem z uwzględnieniem najnowszych procedur i stan-
dardów terapeutycznych. W  publikacji omówiono: zakres i  zasady profi-
laktyki chorób nowotworowych oraz szybkiej diagnostyki onkologicznej; 
aktualnie obowiązujące standardy i procedury pielęgniarskie w opiece nad 
pacjentami ze schorzeniami onkologicznymi leczonymi różnymi metoda-
mi terapii przeciwnowotworowej; środowiskowo rodzinne – aspekty opieki 
nad pacjentem dotkniętym chorobą nowotworową oraz systemy wsparcia 
pacjentów i  ich opiekunów; wytyczne dotyczące rehabilitacji chorych le-
czonych z powodu nowotworu; wytyczne z zakresu opieki paliatywnej oraz 
zaprezentowano standardy i  procedury pielęgniarskie realizowane u  pa-
cjentów w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej.



Piel Zdr Publ. 2017;26(1):93–95 95

Medycyna transplantacyjna dla pielęgniarek
Jarosław Czerwiński, Piotr Małkowski
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017

Autorzy – pielęgniarki oraz doświadczeni lekarze reprezentujący wszyst-
kie dziedziny medycyny transplantacyjnej –  przygotowali publikację, 
w której przedstawili pełen zakres problemów związanych z przeszczepia-
niem, w  tym: podstawy prawne i  organizacyjne, zasady kwalifikacji daw-
ców i biorców przeszczepów, podstawowe informacje na temat pobierania 
narządów, techniki chirurgiczne stosowane w przeszczepianiu określonych 
narządów, zasady opieki nad biorcami we wczesnym i odległym okresie po 
przeszczepieniu, ekonomiczne aspekty przeszczepiania narządów, medycy-
nę transplantacyjną w liczbach.

Książka została przygotowana z myślą o pielęgniarkach nie tylko oddzia-
łów transplantacyjnych, ale również – ze względu na znaczną liczbę cho-
rych po przeszczepieniach i jeszcze większą oczekujących na transplantację 
– praktycznie wszystkich jednostek opieki medycznej w Polsce.
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