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Uzależnienie od środków masowego przekazu wśród 
młodzieży uczęszczającej do szkoły średniej

Monika Chaber1, Katarzyna Wrzesień1, 
Justyna Wójcik1, Agnieszka Młynarska2

1 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego, 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2 Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Streszczenie

Wstęp. Uzależnienie od Internetu i telefonu wśród młodzieży jest powszechnym problemem społecz-
nym. Rozpoczynanie nałogu korzystania z różnych form komunikacji ma wiele przyczyn, a wśród nich 
znajduje się negatywny wzorzec przekazywany przez rodziców, czy też chęć zaimponowania rówieśni-
kom. Dostępność telefonów komórkowych staje się przyczyną nowych zachowań w życiu codziennym 
oraz nowych sposobów komunikowania się. 
Cel pracy. Ocena stopnia uzależnienia od środków masowego przekazu wśród młodzieży uczęszcza-
jącej do szkoły średniej. 
Materiał i metody. Anonimowym badaniem ankietowym objęto 250 uczniów: 91 Liceum Ogólno-
kształcącego i 159 Technikum. 36% ankietowanych stanowiły kobiety, a 64% to mężczyźni. Wykorzy-
stano testy uzależnienia od Internetu według dr Kimberly Young oraz test uzależnienia od telefonu 
komórkowego.
Wyniki. Z analizy danych wynika, że łącznie 14,4% ankietowanych jest uzależnionych od Interne-
tu, niebezpieczną skłonność, a  w  konsekwencji zbliżające się uzależnienie, wykazuje także 14,4% 
uczniów. Uzależnienie od telefonu komórkowego wykazuje 36,6% kobiet i 23,75% mężczyzn. 45,6% 
kobiet i 38,7% mężczyzn czuje się zaabsorbowanymi Internetem p = 0,501 NS, co daje 41,6% (104 
osoby) ogółu uczniów. 44,4% kobiet i 21,8% mężczyzn czuje potrzebę coraz dłuższego przebywania 
w sieci p = 0,0072, stanowi to 30% ogółu badanych. Wykazano istotną statystycznie częstszą potrzebę 
przebywania w połączeniu z Internetem wśród kobiet.
Wnioski. 1. Problem częstego używania telefonu i Internetu jest realny i stanowi istotne zagrożenie, 
szczególnie dla osób młodych. 2. Młodzi ludzie coraz częściej traktują Internet i telefon jako narzędzie 
do ucieczki od rzeczywistości. 3. Problem uzależnienia od środków masowego przekazu w miarę upły-
wu czasu stale będzie się pogłębiał i poważnie zakłócał relacje interpersonalne. 

Słowa kluczowe: młodzież, uzależnienie, Internet, telefon.
 
Adres do korespondencji:
Monika Chaber
Studenckie Koło Naukowe 
Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego 
Wydział Nauk o Zdrowiu
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice
Tel.: 32 359-82-77, e-mail: monikachaber@gmail.com
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Stan wiedzy kobiet mieszkających na terenie 
województwa dolnośląskiego dotyczącej  

nowotworu gruczołu piersiowego

Barbara Dobrowolska-Czopor1, Jan Juzwiszyn2, Edyta Ośmiałowska2, 
Sylwia Durlej2, Katarzyna Solis3 

1 Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2 Zakład Specjalności Zabiegowych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

3 Studentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Streszczenie

Wstęp. Jednym z  najważniejszych fundamentów walki z  rakiem jest profilaktyka, a  także wiedza 
o  przyczynach jego powstawania i  czynnikach ryzyka. Poznanie czynników ryzyka może pomóc 
w zmianie bądź wyeliminowaniu tych, które mogą podlegać modyfikacji, np. palenie papierosów. Aby 
doszło do wczesnego wykrycia i zdiagnozowania zmian, niezmiernie ważna jest umiejętność samoba-
dania, znajomość niepokojących objawów, a także poddawanie się regularnym kontrolom lekarskim 
i odpowiednim badaniom profilaktycznym. Wszystkie takie inicjatywy zmierzają do wczesnego wy-
krywania choroby i zmniejszenia śmiertelności kobiet na świecie. 
Cel pracy. Ocena poziomu wiedzy kobiet zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego do-
tyczącej czynników mających wpływ na powstawanie nowotworu gruczołu piersiowego ze wskaza-
niem na profilaktykę, a w szczególności samobadania piersi oraz jego wczesnego wykrywania oraz 
znajomości objawów tej choroby. 
Materiał i metody. W pracy badaniem zostało objętych 150 kobiet mieszkających na terenie woje-
wództwa dolnośląskiego w wieku od 18 do 72 lat. Wybór grupy badanej dokonano w sposób losowy 
prosząc o wypełnienie anonimowej ankiety internetowej. Do przeprowadzenia badania została użyta 
metoda sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki ankietowej. 
Wnioski. Zdecydowana grupa kobiet, bez względu na wykształcenie, nie zna czynników ryzyka cho-
roby nowotworowej gruczołu piersiowego. Do czynników najczęściej wymienianych przez respon-
dentki należą m.in. obciążenia genetyczne (ok. 90%) oraz palenie tytoniu (53%). Najmniej badanych 
kobiet wskazało takie czynniki, jak: późna menopauza (6%) i używanie w nadmiernej ilości różnego 
rodzaju środków czystości niezgodnie ze wskazaniem (5%). W badanej grupie kobiet brakuje takich 
nawyków, jak samobadanie piersi, tylko 25% deklaruje że dokonuje badania regularnie, a  aż 34% 
podaje, iż nie robi tego w ogóle, 55% zapytanych kobiet nie poddało się takiemu badaniu u lekarza 
ginekologa przez ostatni rok. W Polsce jest jeszcze brak ogólnopolskiego programu wczesnego wy-
krywania i walki z rakiem gruczołu sutkowego, prowadzone programy są o charakterze regionalnym, 
a w odpowiedzi na zaproszenia na badania profilaktyczne, takie jak mammografia, zgłasza się bardzo 
mały odsetek kobiet.

Słowa kluczowe: stan wiedzy, nowotwór gruczołu piersiowego.

Adres do korespondencji: 
Dr n. med. Jan Juzwiszyn
Zakład Specjalności Zabiegowych 
Wydział Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytet Medyczny 
ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław
Tel.: 71 784-18-59
E-mail: jan.juzwiszyn@umed.wroc.pl 
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Oral cavity conditions during pregnancy  
– literature review

Maciej Dobrzyński1, Katarzyna Herman1, 
Małgorzata Kowalczyk-Zając1, Agnieszka Czajczyńska-Waszkiewicz1, 

Olga Parulska2, Katarzyna Fita1, Ireneusz Całkosiński3

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2 Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

3 Samodzielna Pracownia Neurotoksykologii i Diagnostyki Środowiskowej, 
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Summary

This paper presents the most vital problems of oral health in pregnant women. A common condition 
is gingivitis, caused not only by hygienic neglection, but also changes in hormones levels – estrogens 
and progesteron. A special type of gingivitis is so-called pregnancy tumor. During pregnancy existing 
periodontitis may progress. Medical literature reports the risk of premature delivery and low birth 
weight as a result of women suffering from periodontitis during pregnancy. Changes in hygienic and 
dietary habits, including frequent intake of carbohydrate snacks, sour juices and fruits, can predes-
tine to dental caries and erosion. During pregnancy preventive measures are essential to keep good 
oral cavity condition. 

Key words: pregnancy, oral cavity, gingivitis gravidarum.

Address for correspondence:
Dr n. med. Maciej Dobrzyński
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej 
Uniwersytet Medyczny
ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław
Tel.: 604 795-947, e-mail: maciejdobrzynski@op.pl

Czynniki warunkujące poziom aktywności fizycznej 
i umysłowej w cukrzycy

Marta Dynia1, Marta Wleklik1, Izabella Uchmanowicz2

1 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego, 
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

2 Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, 
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Streszczenie

Wstęp. Cukrzyca jest chorobą społeczno-cywilizacyjną, określoną epidemią XXI wieku. Jako schorze-
nie przewlekłe, obarczone powikłaniami jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności. Wpływa 
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na jakość życia w aspekcie fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym. Wiąże się z ponosze-
niem niewymiernych kosztów indywidualnych oraz społeczno-ekonomicznych. Systematyczna ocena 
jakości życia w cukrzycy umożliwia uzyskanie informacji na temat tych obszarów funkcjonowania, 
w których konieczna staje się modyfikacja podejścia terapeutycznego. 
Cel pracy. Ocena czynników warunkujących jakość życia – poziomu aktywności fizycznej i umysłowej.
Materiał i metody. Dane zostały zebrane od 60 diabetyków hospitalizowanych w Oddziale Chorób 
Wewnętrznych. Zastosowano dwa narzędzia badawcze: ankietę własnego autorstwa charakteryzującą 
grupę badawczą pod względem socjodemograficznym oraz standaryzowany kwestionariusz SF-36 do 
oceny jakości życia.
Wyniki. W badaniu uczestniczyło 43% kobiet, 57% mężczyzn. Wśród 55 pacjentów 55% miało cukrzycę 
typu 2, a 37% – typu 1. Średni czas od zachorowania wynosił 4,76 ± 3,78 lat. Ustalono niższy średni 
wynik w poziomie MCS, aniżeli w poziomie PCS (51,11 ± 21,52 vs. 54,81 ± 25,88). Wiek, wykształcenie, 
stan cywilny, typ cukrzycy, stosowanie diety miały istotny statystycznie wpływ na PCS. Na MCS istotnie 
wpływały: wiek, wykształcenie, stan cywilny oraz typ cukrzycy. Stwierdzono, że im dłuższy czas trwania 
choroby, tym niższy poziom aktywności fizycznej PCS (p = 0,000) i umysłowej MCS (p = 0,001).
Wnioski. Wiek, typ cukrzycy, samotność negatywnie wpływają na PCS i MCS, które ulegają pogorsze-
niu wraz z czasem trwania choroby. Wyższe wykształcenie wiąże się z wyższym PCS i MCS. Stosowa-
nie diety pozytywnie wpływa na PCS.

Słowa kluczowe: cukrzyca, choroba przewlekła, jakość życia.

Adres do korespondencji:
Dr n. med. Izabella Uchmanowicz 
Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego
Wydział Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytet Medyczny 
ul. Bartla 5, 51-617 Wrocław
Tel.: 71 348-42-10, e-mail: izabella.uchmanowicz@umed.wroc.pl

Rola edukacji pacjenta chorego na cukrzycę typu 2

Małgorzata Fleszar1, Marta Wleklik1, 
Izabella Uchmanowicz2, Stanisław Manulik3

1 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego, 
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

2 Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, 
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

3 NZOZ Kosmonautów, Wrocław

Streszczenie

Cukrzyca typu 2 jest chorobą przewlekłą, która powinna być wcześnie rozpoznawana oraz komplek-
sowo leczona. Mimo prowadzenia wielu kampanii edukacyjnych liczba osób chorych ciągle wzrasta. 
W Polsce około 50% wszystkich przypadków stanowi cukrzyca utajona, doprowadzająca do powikłań 
sercowo-naczyniowych, niewydolności nerek, ślepoty, amputacji kończyn. Edukacja jest fundamentem 
w leczeniu cukrzycy. Prawidłowo prowadzona, kontrolowana i modyfikowana w zależności od potrzeb 
umożliwia zapobieganie przewlekłym powikłaniom cukrzycy oraz prowadzenie aktywnego życia z za-
dowalającą jakością. Zmniejsza ponoszenie kosztów indywidualnych, społecznych, ekonomicznych. 

Słowa kluczowe: cukrzyca, choroba przewlekła, edukacja, pielęgnacja.
Adres do korespondencji:
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Dr n. med. Izabella Uchmanowicz 
Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego
Wydział Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytet Medyczny 
ul. Bartla 5, 51-617 Wrocław
Tel.: 71 348-42-10
E-mail: izabella.uchmanowicz@umed.wroc.pl

Zastosowanie HRV do oceny wydolności 
układu krążenia w grupie kobiet i mężczyzn 

w przedziale wieku 70–85 lat

Małgorzata Fortuna1, Iwona Demczyszak2, 
Jacek Szczurowski3, Anna Konieczna-Gorysz4 

1 Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa
2 Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

3 Instytut Biologii, Zakład Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
4 Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Streszczenie

Wstęp. Celem pracy było przedstawienie zastosowania HRV do oceny wydolności układu krążenia 
w badanej grupie.
Materiał i metody. Badaniami objęto 30 kobiet i 30 mężczyzn w przedziale wieku 70–85 lat, u któ-
rych przeprowadzono 5-minutową próbę submaksymalną na cykloergometrze i określono poziom 
wydolności tlenowej testem Astranda–Ryhminga. U badanych w czasie pracy i restytucji oceniono 
wybrane parametry HRV: RMSSD, pNN50%, LF/HF.
Wyniki. U mężczyzn uzyskano wyższy parametr średni VO2max = 22,4 [ml/min/kg/m.c.] niż u kobiet 
– 21,4 [ml/min/kg/m.c.]. Różnica ta jest istotna na poziomie p < 0,05. Średnia wartość RMSSD 
u mężczyzn podczas 5-minutowej próby wynosiła 48,3, a u kobiet – 14,6 (różnica istotna na poziomie  
p < 0,001). Średnia wartość RMSSD u mężczyzn podczas restytucji wynosiła 29,9, a u kobiet – 11,9 
(różnica istotna na poziomie p < 0,001). Średnia wartość pNN50% u mężczyzn podczas 5-minutowej 
próby wynosiła 6,6, a u kobiet – 1,6 (różnica istotna na poziomie p < 0,001). Średnia wartość pNN50% 
u mężczyzn podczas restytucji wynosiła 4,3, a u kobiet – 0,7 (różnica istotna na poziomie p < 0,001). 
LF/HF wykazywał istotność różnic jedynie w próbie (p < 0,001). U mężczyzn średnia wartość tego 
parametru wynosiła podczas próby 374,01 ± 157,9, w restytucji – 327,5 ± 88,5, a u kobiet podczas 
próby – 187,3 ± 230,6, podczas restytucji – 287,6 ± 210,9.
Wnioski. Na podstawie pomiaru wybranych parametrów HRV oraz oceny poziomu wydolności tle-
nowej w  badanych grupach można wnioskować, że HRV może służyć do oceny wydolności układu 
krążenia w grupie kobiet i mężczyzn w przedziale wieku 70–85 lat.

Słowa kluczowe: HRV, wydolność, adaptacja, geriatria.
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Zastosowanie spirometrii w grupie kobiet
w przedziale wieku 70–80 lat

do oceny poziomu wydolności fizycznej

Małgorzata Fortuna1, Iwona Demczyszak2, Anna Konieczna-Gorysz3 
1 Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa 

2 Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 
3 Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Streszczenie

Wstęp. Celem pracy było przedstawienie przydatności spirometrii do oceny poziomu wydolności fi-
zycznej oraz ocena poziomu wydolności fizycznej w badanej grupie.
Materiał i metody. Badaniami objęto 30 kobiet w przedziale wieku 70–80 lat. U badanych ocenio-
no wybrane parametry spirometryczne: FVC, FEV1, FEV1/FVC. Odniesiono je do rekomendowanych 
wartości wzorcowych. Dodatkowo poziom wydolności fizycznej kobiet oceniono na podstawie prze-
prowadzonego testu Astranda–Ryhminga na cykloergometrze rowerowym.
Wyniki. U badanych uzyskano średnie wartości parametrów spirometrycznych: FVC – 1,7 [l] ± 0,39, 
FEV1 – 1,13 [l] ± 0,4, FEV1/FVC – 65,95 ± 22,64. Średnią wartość VO2max uzyskano na poziomie 21,4 
[ml/min/kg/m.c.] ± 1,9.
Wnioski. Na podstawie pomiaru wybranych parametrów spirometrycznych nie można określać po-
ziomu wydolności fizycznej. W oparciu o Monark Test Report zawarty w programie Monark 818E 
Analysis Software Version 2.0 uzyskano dobre wyniki wydolności tlenowej w  odniesieni do wieku 
badanych.

Słowa kluczowe: spirometria, geriatria, wydolność, trening.
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Świadomość pielęgniarek oraz studentek 
pielęgniarstwa województwa śląskiego dotycząca 

infekcji oraz profilaktyki zakażenia wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV)

Marta Goriwoda1, Lucyna Motyka1, Dominika Niestrój-Tlołka1, 
Izabela Nowakowska1, Agnieszka Młynarska2

1 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego, 
Katedra Chorób Wewnętrznych, Śląski Uniwersytet Medyczny 
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Streszczenie

Wstęp. Wirus brodawczaka ludzkiego jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych patogenów wy-
wołujących choroby przenoszone drogą płciową. Wiedza na temat zakażenia HPV w istotny sposób 
wpływa na możliwość profilaktyki m.in. raka szyjki macicy.
Cel pracy. Ocena wiedzy i świadomości pielęgniarek aktywnych zawodowo oraz studentek pielęgniar-
stwa w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego oraz metod profilaktyki infekcji w aspekcie 
wieku, wykształcenia oraz aktywności zawodowej.
Materiał i  metody. Do badania włączono 108 kobiet w  wieku 22–57 lat zamieszkujących woje-
wództwo śląskie. Respondentki podzielono na dwie grupy: pielęgniarki aktywne zawodowo (PAZ) 
oraz studentki pielęgniarstwa nie pracujące w  zawodzie (SP). Narzędzie badawcze stanowił samo-
dzielnie opracowany kwestionariusz ankiety. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. 
Wyniki. Niespełna 2% ankietowanych ocenia swoją wiedzę na temat chorób przenoszonych drogą 
płciową jako bardzo dobrą (PAZ vs. SP; p = 0,19). Co 3 kobieta określa swój stan wiedzy jako do-
bry, a  co 2 – jako dostateczny. Większość badanych kobiet potwierdza istnienie szczepionki prze-
ciw wirusowi HPV (SP = 87,18% vs. PAZ = 79,71%; p = 0,76). Wskazanie typu wirusa HPV wywo-
łującego kłykciny kończyste sprawiło ankietowanym trudność. Prawidłowej odpowiedzi udzieliło 
27,54% pielęgniarek oraz 46,15% studentek (p = 0,17). Blisko 44% studentek oraz 35% pielęgniarek 
co roku wykonuje badanie cytologiczne (p = 0,54), co 3 lata badanie wykonuje 17,95% studentek 
oraz 20,29% pielęgniarek (p = 0,8). U co piątej respondentki badanie nie zostało nigdy wykonane.
Wnioski. 1. Ankietowane cechuje przynajmniej dostateczny poziom wiedzy na temat chorób przeno-
szonych drogą płciową, jednakże szczególnie w grupie pielęgniarek aktywnych zawodowo ogranicza 
się on do podstawowych informacji. 2. Konieczne jest prowadzenie działań zwiększających wiedzę 
oraz świadomość kobiet w zakresie infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego. 3. Chorzy z rozpozna-
nym wirusem brodawczaka ludzkiego powinni być objęci profesjonalną pomocą psychologiczną.

Słowa kluczowe: wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), wiedza, pielęgniarki, studentki. 

Ocena ryzyka powstawania odleżyn  
u pacjenta z niewydolnością krążenia  

przy użyciu dostępnych skal – opis przypadku

Maria Gorzkowska

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie

Streszczenie

Wstęp. Odleżyny stanowią poważny problem u pacjentów przewlekle chorych. Ocena czynników ry-
zyka występowania odleżyn oraz odpowiednia profilaktyka przeciwodleżynowa odgrywają kluczową 
rolę w walce z występowaniem odleżyn.
Materiał i  metody. W  pracy dokonano oceny ryzyka powstania odleżyn na przykładzie pacjenta 
hospitalizowanego na oddziale kardiologii inwazyjnej z powodu zaostrzenia niewydolności krążenia. 
Oceny dokonano za pomocą pięciu skal: Waterlow, Douglas, Norton, Braden i CBO.
Wyniki. Interpretacja uzyskanych wyników pokazała, że skale przy uwzględnieniu różnych czynni-
ków ryzyka dają odmienną kategoryzację ryzyka występowania odleżyn. 
Wnioski. Mimo dużego wyboru skal oceny ryzyka występowania odleżyn nie ma jednej uniwersalnej 
skali, a wyniki są zależnie od zastosowanego narzędzia.

Słowa kluczowe: odleżyna, pielęgnacja, skale, ocena ryzyka.
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Wiedza i postawy pielęgniarek oddziałowych wobec 
praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych 
oraz wykorzystywania najnowszych wyników badań 

w codziennej praktyce klinicznej

Joanna Gotlib, Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk

Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia, Wydział Nauki o Zdrowiu,  
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Streszczenie

Wstęp. Świadomość pożytków wynikających z  korzystania z  najnowszych wyników badań nauko-
wych w grupie pielęgniarek zarządzających jest warunkiem niezbędnym do zachęcania kadry pielę-
gniarskiej niższego szczebla do poszerzenia wiedzy i rozwijania kompetencji w zakresie metodologii 
badań naukowych i krytycznej analizy piśmiennictwa naukowego.
Cel pracy. Analiza wiedzy i postaw pielęgniarek oddziałowych wobec praktyki zawodowej opartej na do-
wodach naukowych oraz wykorzystywania najnowszych wyników badań w codziennej praktyce klinicznej.
Materiał. Badaniem objęto 21 pielęgniarek oddziałowych, średnia wieku: 50,38 lat, średni staż pra-
cy: 28,65 lat, 7 osób posiadało dyplom magistra, 7 – dyplom licencjata i 7 – wykształcenie średnie 
medyczne. 19 pielęgniarek miało ukończony jeden lub więcej kursów/szkoleń podyplomowych, 6 pie-
lęgniarek – ukończone studia podyplomowe.
Metody. Badania jakościowe, wywiad ustrukturyzowany, rozszerzony focus. Analiza jakościowa uzy-
skanych wyników.
Wyniki. Badana grupa pielęgniarek nie posiadała szczegółowej wiedzy na temat kryteriów oceny wia-
rygodności piśmiennictwa naukowego, większość znała dostępne na rynku czasopisma pielęgniar-
skie, większość miała świadomość pożytków wynikających z  korzystania z  najnowszych wyników 
badań naukowych w codziennej praktyce klinicznej, odpowiedzialności zawodowej oraz argumentacji 
w rozmowach z decydentami zarządzającymi ochroną zdrowia. Zwracano również uwagę na zmianę 
pozycji pielęgniarki w zespole badawczym. 
Wnioski. 1. W badanej grupie pielęgniarek poziom wiedzy na temat zasad oceny wiarygodności do-
wodów naukowych był zdecydowanie niewystarczający i  wymaga pilnej konieczności uzupełnienia 
wiedzy i  umiejętności pielęgniarek w  tym obszarze. 2. W  badanej grupie pielęgniarek świadomość 
dotycząca pożytków wynikających z  korzystania z  najnowszych wyników badań naukowych w  co-
dziennej praktyce klinicznej była wysoka. Pielęgniarki rozumieją korzyści wynikające z  posiadania 
aktualnej wiedzy medycznej, nie tylko w zapewnianiu jakości udzielanych przez nich świadczeń, ale 
również w zakresie ochrony ich odpowiedzialności zawodowej oraz wprowadzania skutecznych zmian 
w efektywniejszym finansowaniu świadczeń zdrowotnych. 3. W badanej grupie bariery ograniczają-
ce możliwość korzystania z najnowszych wyników badań naukowych w codziennej praktyce klinicz-
nej miały charakter obiektywny i wymagają zmian systemowych w organizacji pracy oraz systemu 
kształcenia ustawicznego pielęgniarek. 4. Wprowadzenie wspomnianych zmian systemowych będzie 
możliwe tylko dzięki wsparciu kadry zarządzającej w pielęgniarstwie, dlatego też należy kontynuować 
badania w grupie pielęgniarek naczelnych wybranych szpitali. 

Słowa kluczowe: Evidence-Based Nursing Practice, praktyka pielęgniarska oparta na faktach, bezpie-
czeństwo, efektywność, skuteczność, jakość opieki pielęgniarskiej.
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Analiza wpływu wybranych czynników ryzyka  
na występowanie cukrzycy wśród określonej populacji

Anna Grzebień1, Sylwia Krzemińska2, Barbara Budna3

1 Studentka Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

2 Studentka Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 
3 Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Streszczenie

Wstęp. Cukrzyca typu 2 jest przewlekłą chorobą metaboliczną, charakteryzującą się podwyższonym stę-
żeniem cukru w krwi. Głównymi czynnikami ryzyka cukrzycy typu 2 są przede wszystkim błędy diete-
tyczne, nieprawidłowy styl życia, brak aktywności fizycznej, palenie papierosów, stres i inne. Typowymi 
objawami cukrzycy są: wielomocz, wzmożone pragnienie, uczucie ogólnego zmęczenia, utrata na wadze. 
Materiał i metody. W badaniu udział wzięło 100 osób, które uczestniczyły w specjalnie zorganizo-
wanych spotkaniach promujących zdrowie, podczas których omówione zostały poszczególne choroby 
cywilizacyjne, ich przebieg, leczenie oraz profilaktyka. Po wykładzie chętnym dokonano pomiarów 
ciśnienia tętniczego, poziomu cukru w krwi oraz oznaczano wskaźnik BMI i WHR. Metodą badawczą 
była ankieta, stworzona specjalnie na potrzeby niniejszej pracy. Składała się z  30 pytań, na które 
pacjenci odpowiadali anonimowo. 
Wyniki. 24% osób biorących udział w badaniu choruje na cukrzycę. 64% z nich to mężczyźni, 36% ko-
biety. Cukrzyca najczęściej występuje o osób powyżej 60. roku życia (35%). U 52% wszystkich ankieto-
wanych odnotowano poziom cukru w krwi wyższy niż 100 mg%. 25% respondentów z podwyższonym 
poziomem cukru stanowią osoby w wieku 60–69 lat. Aż 50% chorych na cukrzycę cierpi na choroby ukła-
du krążenia. 36% chorych na cukrzycę to osoby z otyłością II stopnia. 94% osób spożywających posiłki 
regularnie ma prawidłowy poziom glukozy w krwi. 79% chorych na cukrzycę nie jest aktywna fizycznie. 
Wnioski. Wiek i płeć wpływa na występowanie cukrzycy. Nadwaga i otyłość zwiększają ryzyko zacho-
rowania na cukrzycę. Cukrzyca często współistnieje z chorobami układu krążenia. Aktywność fizycz-
na wpływa na poziom glukozy w krwi.

Słowa kluczowe: cukrzyca, choroby cywilizacyjne, czynniki ryzyka. 

Adres do korespondencji:
Lic. Anna Grzebień 
Ludów Śląski 40, 57-160 Borów
Tel.: 501 172-079, e-mail: annagrzebien@op.pl 

The knowledge level of nurses in the field  
of catheter-cause infections
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Summary

Background. Catheter-related infections are a  serious medical problem. Thanks to substantive 
knowledge, observance of standards, aseptic techniques and antisepsis can protect patients from un-
necessary suffering and stress.
Objectives. Evaluation of the level of nurses’ knowledge about catheter-related infections resulting 
from the use of catheters in the treatment of central and peripheral injection sites and determination 
of the factors affecting the level of knowledge.
Material and methods. The study group comprised 100 professional nurses and students with no 
work experience. The study was conducted using an anonymous questionnaire (own authorship), 
which was developed including recommendations of the Polish Society of Nurses Epidemiology 
(PTPE) in period of 2011 and 2012. The analysis was performed in MS Excel.
Results. Studies have shown that knowledge of nurses about catheter-caused infections is not suffi-
cient. Nurses committed fundamental faults during vascular injections care. Often nurses conscious-
ly broke the rules of hygiene. This was caused due to absence of disinfectants or lack of time. Factors 
that increase knowledge of catheter-caused infections are: completed specialization or course of an-
esthesia or epidemiology, work in ICU, length of service in the profession. No effect found of in-house 
training on improving knowledge about catheter-caused infections prevention.
Conclusions. 1. Knowledge of nurses in the field of catheter-caused infections is insufficient. 2. The 
nurses do not recognize the risks which are inherent to the proceedings in a way incompatible with 
the standards. 3. Factors that affect the level of nurses’ knowledge about catheter-caused infections 
are: years of service, post-graduate training in the field of epidemiology and anesthesiology as well 
as place of work atmosphere. 4. Intercompany trainings and self-study in the field of hospital infec-
tions showed no effect on the level of knowledge in this field. 5. Nurses consciously break the rules of 
hygiene. 6. There is a need for training and awareness raising nurses about catheter-caused infections.

Key words: catheters, catheter-caused infections, nurses knowledge.
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Rola lecznictwa uzdrowiskowego 
w schorzeniach ginekologicznych
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Streszczenie

Praca ma na celu przedstawienie wpływu leczenia uzdrowiskowego na proces terapeutyczno-leczniczy 
w schorzeniach ginekologicznych narządu rodnego kobiety. Scharakteryzowano uzdrowisko jako pla-
cówkę usług medycznych oraz opisano leczenie uzdrowiskowe w wybranym szpitalu uzdrowiskowym 
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„Lwigród” w Krynicy-Zdroju. Postawiono cele, które zostały realizowane w procesie badawczym. Grupę 
badaną stanowiło 50 pacjentek przebywających na leczeniu szpitalnym w uzdrowisku. Na podstawie 
przeprowadzonej ankiety opracowano wyniki i sformułowano wnioski. W grupie badanej potwierdzono 
zdiagnozowanie problemów zdrowotnych, będących wskazaniem do pobytu w oddziale ginekologicz-
nym na leczeniu szpitalnym w uzdrowisku. Program zdrowotny w uzdrowisku pozytywnie wpłynął na 
zdrowie i samopoczucie badanych. Postuluje się, aby pacjentkom zapewnić możliwość skorzystania z le-
czenia uzdrowiskowego, co skutkuje szybszym powrotem do aktywności zawodowej i obowiązków dnia 
codziennego.

Słowa kluczowe: lecznictwo uzdrowiskowe, schorzenia ginekologiczne, zabiegi balneologiczne, 
zdrowie, samopoczucie.
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Wpływ hospitalizacji na stan psychofizyczny 
ciężarnych z oddziałów patologii ciąży
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1 Katedra Ginekologii i Położnictwa, Zakład Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
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Streszczenie

Wstęp. W sytuacji zagrożenia ciąży wymagana może być hospitalizacja ciężarnej. Sytuacja ta nie po-
zostaje bez wpływu na przeżycia kobiety. Szereg badań diagnostycznych uświadamiają jej, że zagroże-
nie jest realne, a emocje pojawiające się w czasie pobytu w szpitalu wywołują stres.
Materiał i metody. Badaniem objęto 97 kobiet ciężarnych przebywających na oddziale patologii ciąży 
w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Do zebrania danych posłużono się autorską an-
kietą.
Wyniki. Hospitalizacja ma wpływ na poziom zaspokajania przez pacjentki podstawowych potrzeb fi-
zjologicznych i psychologiczno-emocjonalnych. Oczekiwania względem personelu medycznego nie są  
w pełni zaspokojone. Należą do nich potrzeby pełnej informacji, samostanowienia i poczucia indywi-
dualnej opieki. Ogromne znaczenie ma wsparcie, szczególnie rodziny i przyjaciół.
Wnioski. Hospitalizacja uświadamia kobietom zagrożenia ciąży, ale też wyzwala poczucie bezpie-
czeństwa. Warunki szpitalne wpływają negatywnie na pacjentki, ponieważ utrudniają zaspokojenie 
podstawowych potrzeb. Personel medyczny nie spełnia w pełni oczekiwań. Jednak większość kobiet 
jest zadowolona ze sprawowanej nad nimi opieki medycznej.

Słowa kluczowe: ciężarna, hospitalizacja, stan psychofizyczny, potrzeby.
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Wybrane aspekty transplantacji serca  
w praktyce klinicznej

Maria Kuśnierz1, Monika Obiegło1, 
Magdalena Lisiak1, Sylwia Krzemińska2

 
1 Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego,

 Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2 Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Streszczenie

Przeszczep serca jest jednym z największych osiągnięć ubiegłego wieku w chirurgii transplantacyjnej. 
Obecnie uważany jest za najskuteczniejszą formę leczenia pacjentów w stanie schyłkowej niewydol-
ności krążeniowej. Pionierem wśród światowej transplantologii serca był prof. Christian Barnard, 
który w grudniu 1967 r. w kapsztadzkim szpitalu dokonał pierwszego przeszczepienia serca. W Pol-
sce erę tą zapoczątkował prof. Zbigniew Religa niespełna 20 lat po światowym sukcesie. Obecnie 
w pięciu polskich ośrodkach transplantacyjnych przeprowadzono ponad 1550 przeszczepów, ratując 
w  ten sposób ludzkie życie oraz w  zdecydowany sposób poprawiając odczuwaną przez nich jakość 
życia. Głównym celem opisywanej pracy jest przedstawienie tematyki przeszczepów serca, w szcze-
gólności skupiając się na kryterium orzekania śmierci mózgowej, ocenę oraz postępowanie z dawcą 
narządu. Podjęto tematykę kwalifikacji potencjalnych kandydatów do przeszczepu, przeciwwskazań 
uniemożliwiających wykonanie omawianej operacji, jak również zapobieganiu występowania ostrego 
i przewlekłego odrzutu przez wdrożenie leczenia immunosupresyjnego. 

Słowa kluczowe: przeszczep serca, wskazania, przeciwwskazania, immunosupresja.
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Wpływ ostrych zespołów wieńcowych na postrzeganie 
zależnej od zdrowia jakości życia przez chorych 

w podeszłym wieku

Magdalena Lisiak, Monika Obiegło, Maria Kuśnierz

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, 
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Streszczenie

Ocena jakości życia wśród chorych kardiologicznych jest obszarem badań, które w minionych latach, 
jak i obecnie, przejawiały się dużym zainteresowaniem w aspekcie całościowej i interdyscyplinarnej 
opieki nad pacjentem. Pozwala to na kwalifikację stanu zdrowia pacjenta i określenie zakresu jego 
funkcjonalnych zdolności lub ich braku w sferze biopsychospołecznej. Swoistą grupą chorych są pa-
cjenci w  podeszłym wieku, którzy stanowią coraz liczniejszą populację. Obecnie, dzięki intensyw-
nemu postępowi leczenia chorób współistniejących oraz prężnie działającej profilaktyki w zakresie 
chorób sercowo-naczyniowych, w szczególności choroby niedokrwiennej serca (ChNS), dostrzega się 
wydłużenie życia (life expectancy, LE). W najbliższej dekadzie liczba osób w wieku geriatrycznym ule-
gnie podwojeniu, a w następnych kilkudziesięciu latach – potrojeniu. W związku z powyższym jedno-
cześnie monitoruje się wzrost incydentów ostrych zespołów wieńcowych (OZW), a tym samym roz-
powszechnienie leczenia inwazyjnego wśród pacjentów starszych. Ostre zespoły wieńcowe to grupa 
schorzeń sercowo-naczyniowych, której cechą charakterystyczną jest zmniejszenie lub całkowity brak 
przepływu wieńcowego. Właściwa diagnoza oraz pilne wdrożenie czynności leczniczych, w tym terapii 
inwazyjnej i farmakologicznej, odznacza się zmniejszeniem śmiertelności, jak również jest istotnym 
wskaźnikiem wczesnego powrotu pacjenta do aktywności fizycznej, psychicznej i społecznej. Celem 
niniejszej pracy był przegląd dostępnych badań dotyczących postrzegania zależnej od zdrowia jakości 
życia po OZW przez chorych w podeszłym wieku poddanych leczeniu z wykorzystaniem przezskór-
nych interwencji wieńcowych lub terapii zachowawczej.

Słowa kluczowe: jakość życia, ostre zespoły wieńcowe, wiek podeszły, przezskórne interwencje 
wieńcowe.
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Streszczenie

Wstęp. W ostatnich dekadach wzrosło zainteresowanie jakością życia chorych z rakiem płuca. W czę-
ści badań klinicznych dotyczących skutków chorób układu oddechowego odchodzi się od zasady wy-
łącznie biologicznej oceny zdrowia człowieka, przyjmując wieloaspektowy punkt widzenia, w którym 
szczególną uwagę zwraca się na jakość życia zależną od stanu zdrowia pacjenta. Niewiele jest jednak 
prac na temat analizy czynników wpływających na jakość życia chorych z rakiem płuca oraz poziomu 
depresji chorych zmagających się z chorobą nowotworową. 
Cel pracy. Ocena jakości życia oraz poziomu depresji wśród chorych cierpiących na raka płuc. 
Materiały i metody. Badania przeprowadzono we Wrocławskim Ośrodku Torakochirurgii Dolnoślą-
skiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w okresie od listopada 2012 do marca 2013 r. W badaniu 
wzięło udział 50 chorych (33 kobiety i 17 mężczyzn) na kilka dni przed zabiegiem torakochirurgicz-
nym. Do oceny jakości życia zastosowano polską wersję kwestionariusza SF-36 (Short Form 36), do po-
ziomu depresji – skalę depresji Becka (Beck Depression Inventory – BDI). Posłużono się również ankietą 
własnego autorstwa do uzyskania podstawowych danych socjodemografcznych oraz klinicznych. 
Wyniki. Wyższą ocenę QoL w grupie kobiet w porównaniu z mężczyznami uzyskano w domenach: RP 
(47,0 vs. 42,6), GH (49,4 vs. 44,4). Mężczyźni natomiast wyższą ocenę QoL w stosunku do badanych 
kobiet osiągnęli w domenach: PF (65,3 vs. 64,1), VT (51,2 vs. 48,5), MH (56,9 vs. 50,5), SF (61,8 vs. 
58,7) oraz w domenie BP (64,3 vs. 59,5). Wyższą ocenę QoL w domenach PCS i MCS uzyskali badani 
mężczyźni w porównaniu z grupą kobiet. Wartości te przedstawiały się następująco: PCS (55,8 vs. 
54,8) oraz stosownie MCS (53,0 vs. 52,0). W grupie kobiet występuje depresja umiarkowana (57,6%), 
a u mężczyzn obserwuje się głównie obniżenie nastroju (64,7%).
Wnioski. Rak płuca negatywnie wpływa na ocenę jakości życia oraz poziom depresji u  chorych. 
W grupie badanych kobiet chorujących na nowotwór płuc u ponad połowy występuje depresja umiar-
kowana, a u mężczyzn natomiast obserwuje się głównie obniżenie nastroju.

Słowa kluczowe: jakość życia, rak płuca, lęk, depresja.
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Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca u osób 
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Streszczenie

Wstęp. Choroba niedokrwienna serca często doprowadza do zawału mięśnia sercowego (OZW). Ob-
jawy charakterystyczne dla tego stanu pojawiają się również w przypadku, gdy nie stwierdza się zmian 
w tętnicach wieńcowych podczas koronarografii.
Materiał i metody. Do badania włączono 87 pacjentów z objawami OZW. Włączonych podzielono 
na dwie grupy: I grupa – 43 pacjentów z OZW bez zmian w koronarografii, II grupa – 44 z OZW ze 
zmianami w koronarografii. Średnia wieku w grupie I wynosiła 64 lat ±  14 (maks. 87, min. 28 lat), 
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natomiast w grupie II – 62 lata ± 15 (maks. 93, min. 32 lata). U wszystkich wykonano koronarografię, 
badania biochemiczne, u 12 – odprowadzeniowe EKG oraz badanie fizykalne z oceną czynników ryzy-
ka choroby niedokrwiennej serca. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem 
testów nieparametrycznych.
Wyniki. W analizie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u pacjentów z grupy II istotnie 
statystycznie częściej występowało palenie tytoniu oraz wcześniej przebyty incydent sercowo-naczy-
niowy. Nie wykazano istotnych statystycznie różnic w występowaniu pozostałych czynników ryzyka 
między grupami. Szczegółową analizę czynników ryzyka przedstawiono w tabeli poniżej.

Czynnik ryzyka Grupa I Grupa II P = χ2

Nadciśnienie tętnicze 91,9% 88,1% NS
Palenie papierosów 17,9% 40,5% 0,02
Hipercholesterolemia 59,5% 69,0% NS
Cukrzyca 18,9% 33,3% NS
Otyłość 24,3% 14,3% NS
Przebyty incydent sercowo-naczyniowy 7,9% 26,2% 0,03
Troponina [μg/l] 0,308 ± 1,14 1,103 ± 2,23 0,000028
Tg  [mg/dl] 117,68 ± 51,09 139,94 ± 58,27 NS
HDL [mg/dl] 47,92 ± 14,07 43,25 ± 11,73 NS
LDL [mg/dl] 99,02 ± 37,21 114, 37 ± 40,21 NS
Cholesterol całkowity [mg/dl] 75,05 ± 19,94 76,02 ± 16,13 NS

Wnioski. U pacjentów z OZW oraz zmianami w tętnicach wieńcowych palenie tytoniu oraz wcze-
śniejsze incydenty sercowe-naczyniowe stanowią statystycznie częściej występujące czynniki ryzyka. 

Słowa kluczowe: ostre zespoły wieńcowe bez zmian w koronarografii, czynniki ryzyka.
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Postawa personelu sali porodowej wobec 
młodocianych matek
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Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Wydział Nauki o Zdrowiu,  
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Streszczenie

We współczesnym świecie wiek, kiedy ludzie postanawiają zawrzeć małżeństwo znacznie się prze-
sunął. Podobnie dzieje się z podjęciem decyzji o pierwszej ciąży i nie dziwią nas już 35-letnie matki. 
Większość społeczeństwa akceptuje taki model życia, w którym najpierw zdobywa się wykształcenie, 
satysfakcjonującą pracę, zapewnia samodzielność materialną, a  dopiero potem podejmuje decyzje 
o małżeństwie i  rodzicielstwie. Co za tym idzie – współcześnie rodzicielstwo w młodym wieku od-
bierane jest jako niekorzystne. Ciąże młodocianych często traktowane są przez społeczeństwo jako 
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brzemię, niemożliwe do pokonania, trudność, problem. Dziecko natomiast utożsamiane jest jako za-
grożenie wolności lub przeszkoda w  realizacji celów. Ciąże nastolatek nie stanowią wprawdzie tak 
dużego odsetka, jak ciąże kobiet starszych, jednak ze względu na następstwa psychologiczne, a także 
społeczne, powinny stać się obiektem zainteresowania nie tylko ginekologów, ale również socjolo-
gów, psychologów i pedagogów [2]. Celem pracy jest sprawdzenie, w jaki sposób personel medyczny 
sali porodowej traktuje kobiety rodzące w  młodym wieku oraz poznanie opinii tych kobiet na ten 
temat. Metodą użytą do realizacji badań był sondaż diagnostyczny, a narzędziem kwestionariusz an-
kiety przygotowany na potrzeby tej pracy. Analiza materiału badawczego pozwoliła zaobserwować, że 
personel medyczny inaczej traktuje młodociane matki, a widoczne jest to w braku informowania ich 
o wykonywanych czynnościach czy też lekceważenia ich odczuć i potrzeb.

Słowa kluczowe: młodociane matki, opieka, personel medyczny.
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Streszczenie

Pacjenci przebywający na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka są bardzo specyficzną grupą 
wymagającą specjalistycznej opieki medycznej sprawowanej przez wyszkolony personel medyczny. 
Oprócz pacjenta będącego głównym podmiotem i biorcą świadczeń medycznych są również rodzice 
prawni, przedstawiciele dziecka. To oni obserwują i  oceniają, jaka opieka medyczna jest świadczo-
na ich dziecku i to oni wypowiadają się w  jego imieniu. W podejmowanych działaniach wobec ma-
łego pacjenta należałoby brać pod uwagę ich zdanie i włączyć ich do zespołu terapeutycznego celem 
współdecydowania o kontynuowaniu lub zaniechaniu terapii noworodka. Podczas pobytu w oddziale 
szpitalnym rodzice zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do opieki nad dzieckiem, ale również 
borykają się z problemami natury psychologicznej i etycznej, kiedy to niezbędne bywa wsparcie pra-
cowników oddziału. Niejednokrotnie pomocne są konsultacje z  psychologiem. Zarówno dzieci, jak 
i ich rodzice znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji i dlatego powinni otrzymać profesjonalną opiekę 
ze strony personelu medycznego. Im wyższy standard świadczonej opieki, tym lepsze opinie o swo-
jej działalności otrzymują zarówno pracownicy zespołu terapeutycznego, jak i cały oddział szpitalny. 
Celem pracy jest ocena pracy zespołu terapeutycznego przez rodziców dziecka przebywającego na 
Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka. Metoda zastosowana do realizacji badań to sondaż diagno-
styczny, a narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Metoda zastosowana w badaniu była 
korzystna dla rodziców dzieci przebywających w OITN.

Słowa kluczowe: noworodek, opieka, wsparcie, terapia, zespół terapeutyczny.
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Streszczenie

Wstęp. Przewlekła niewydolność nerek to nieodwracalne upośledzenie czynności nerek wiążące się 
z koniecznością zastosowania dializoterapii lub transplantacji nerki. Rozpoznanie przewlekłej niewy-
dolności nerek wiąże się ze zmianami w życiu fizycznym i emocjonalnym chorego. 
Cel pracy. Ocena stopnia nasilenia depresji u chorych z rozpoznaną przewlekłą niewydolnością nerek 
w zależności od płci.
Materiał i metody. Do badania włączono 60 respondentów (30 mężczyzn – grupa I oraz 30 kobiet 
– grupa II) w średnim wieku 52,5 ± 5,8 lat z rozpoznaną przewlekłą niewydolnością nerek. Do roz-
poznania stopnia nasilenia depresji wykorzystano kwestionariusz depresji według Becka. Do oceny 
statystycznych różnic między grupami wykorzystano nieparametryczny test χ2. 
Wyniki. Średni wynik depresji w grupie I wynosił 27 pkt. (ciężka depresja), natomiast w grupie II 
– 21 pkt. (umiarkowana depresja). 95% mężczyzn i 50% kobiet (p = 0,152 NS) deklaruje stały smu-
tek i przygnębienie. Ograniczenie w kontaktach towarzyskich i pełnieniu ról społecznych występuje 
u 76% grupy I i 66% grupy II (p = 0,726 NS). Ponad połowa mężczyzn i 10% kobiet deklaruje, iż wy-
konywanie aktywności zawodowej oraz życia codziennego powoduje konieczność nakładu większego 
wysiłku niż przed chorobą. Mężczyźni deklarują, iż sypiają gorzej niż przed wystąpieniem choroby, 
a 60% łatwiej się męczy. 75% kobiet nie dostrzega zmian w zasypianiu oraz odpoczynku nocnym. 
U 10% kobiet i 50% mężczyzn występują myśli samobójcze, jednakże brak jest u nich odwagi do ich 
zrealizowania. 
Wnioski. 1. U mężczyzn z rozpoznaną przewlekłą niewydolnością nerek częściej występuje depresja 
w porównaniu do kobiet. 2. Mężczyźni częściej niż kobiety przejawiają myśli samobójcze. 

Słowa kluczowe: płeć, przewlekłą niewydolnością nerek, depresja.
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Jakość życia pacjentów z rozpoznaną chorobą 
niedokrwienną serca

Dominika Niestrój-Tlołka1, Lucyna Motyka1, Izabela Nowakowska1, 
Marta Goriwoda1, Agnieszka Młynarska2

1 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego, 
Katedra Chorób Wewnętrznych, Śląski Uniwersytet Medyczny 

2 Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Chorób Wewnętrznych, 
Śląski Uniwersytet Medyczny

Streszczenie

Wstęp. Choroba niedokrwienna serca jest coraz częściej diagnozowanym zespołem chorobowym 
wśród pacjentów. Zachorowalność na tę chorobę wśród ludności polskiej wynosi średnio 620 przypad-
ków na 100 tysięcy dla mężczyzn i 220 przypadków na 100 tysięcy u kobiet. Częstość występowania 
choroby niedokrwiennej serca rośnie gwałtownie z wiekiem u obojga płci.
Cel pracy. Ocena jakości życia pacjentów z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca.
Materiał i metody. Do badania włączono 60 respondentów – 48 mężczyzn (80%) oraz 12 kobiet 
(20%). Średnia wieku wśród ankietowanych wyniosła 65 ± 12 lat. Włączeni do badania uzupełnili 
standaryzowany kwestionariusz jakości życia BREF (The World Health Organization Quality of Live).  
Wyniki. Wśród 60 ankietowanych 75% z nich mimo istniejącej choroby deklaruje zadowolenie ze 
swojej jakości życia. 60% badanych uważa, że środowisko, w którym żyją, nie jest zdrowe. Choroba 
niedokrwienna serca u 55% pacjentów nie wpływa negatywnie na wykonywanie czynności dnia co-
dziennego. Zadowolenie z  życia seksualnego deklaruje 70% badanych. 78% respondentów zapyta-
nych o dostępność do opieki medycznej wykazuje niezadowolenie.
Wnioski. 1. Niemal połowa pacjentów odczuwa pogorszenie w możliwości wykonywania czynności życia 
codziennego. 2. Większość respondentów wskazuje na utrudniony dostęp do opieki medycznej. 3. Pacjen-
ci z rozpoznaną choroba niedokrwienna serca deklarują wysoki poziom zadowolenia z życia seksualnego. 

Słowa kluczowe: choroba niedokrwienna serca, jakość życia pacjentów.

Zaburzenia snu u chorych z rozpoznaną przewlekłą 
niewydolność nerek poddanych dializoterapii

 Izabela Nowakowska1, Lucyna Motyka1, Dominika Niestrój-Tlołka1, 
Marta Goriwoda1, Agnieszka Młynarska2

1 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego, 
Katedra Chorób Wewnętrznych, Śląski Uniwersytet Medyczny 

2 Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Chorób Wewnętrznych, Śląski Uniwersytet Medyczny

Streszczenie

Wstęp. Wśród chorób cywilizacyjnych XXI wieku, oprócz nadciśnienia tętniczego, otyłości, cukrzy-
cy typu 2, wylicza się także przewlekłą chorobę nerek. Jedną z form leczenia nerkozastępczego jest 
wdrożenie dializoterapii. Zaburzenia snu stanowią bardzo częste powikłanie u chorych z przewlekłą 
niewydolnością nerek, a zwłaszcza u chorych dializowanych. 
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Cel pracy. Ocena zaburzeń snu u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek poddanych dializote-
rapii.
Materiał i metody. Badaniem objęto 47 osób hemodializowanych w wieku między 26. a 83. rokiem 
życia (średnia wieku 56,4 lat). W badaniu wzięło udział 20 (42,6%) kobiet oraz 27 (57,4%) mężczyzn 
w schyłkowym okresie przewlekłej choroby nerek. Do oceny zaburzeń snu wykorzystano kwestiona-
riusz „Ateńskiej Skali Bezsenności ”oraz „Skalę First – Odpowiedzi Bezsennością na Stres”. Uzyskane 
wyniki poddano analizie statystycznej.
Wyniki. Wśród chorych na schyłkową niewydolność nerek leczonych hemodializami trudności w za-
sypianiu wystąpiły u 66% jako opóźnione zasypianie, a  u 38% pacjentów jako częste budzenie w nocy. 
Pośród ogółu badanych 9% oceniło swoją jakość snu niezależną od czasu trwania za satysfakcjonują-
cą, natomiast 64% – za nieznacznie niesatysfakcjonującą. W zakresie wpływu snu na samopoczucie 
47% osób określa nastrój następnego dnia jako dobry, a 40% osób – jako nieznacznie gorszy. Aż 77% 
pacjentów hemodializowanych deklaruje występowanie bardzo nasilonej senności w ciągu dnia, na-
tomiast tylko 12% respondentów ma trudności ze snem po stresujących przeżyciach w ciągu dnia.
Wnioski. 1. Stwierdzono występowanie zaburzeń snu u  chorych poddanych dializoterapii, które 
istotnie wpływają na jakość życia. 2. Istotnym problemem chorych dializowanych jest wysokie natęże-
nie senności w ciągu dnia. 3. Wyniki analiz wykazały zależność między występowaniem bezsenności 
jako odpowiedzi na stres a dializoterapią.

Słowa kluczowe: dializoterapia, zaburzenia snu.

Zaburzenia depresyjne u pacjentów z przewlekłą 
niewydolnością serca

Monika Obiegło, Magdalena Lisiak, Maria Kuśnierz

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego,  
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Streszczenie

Niewydolność serca jest aktualnie głównym problemem zdrowotnym w krajach rozwiniętych. Szacuje 
się, że cierpi na nią 5,8 mln dorosłej populacji w USA i 23 mln ludności na całym świecie. W Polsce choru-
je na nią około 1 mln osób. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa wzrasta liczba pacjentów z niewydol-
nością serca (HF), chorobowość zwiększa się gwałtownie po 70. roku życia. HF wśród chorób układu ser-
cowo-naczyniowego jest jedną z głównych przyczyn hospitalizacji. Zaburzenia depresyjne w chorobach 
przewlekłych, w  tym w  niewydolności serca, są niezależnym czynnikiem niekorzystnego rokowania. 
Depresja może znacząco wpływać na jakość życia (QoL), zwiększać częstość hospitalizacji, potęgować 
objawy odczuwane przez chorego. Zaburzenia depresyjne mogą utrudniać choremu proces samoopieki 
i powodować problemy w leczeniu. Depresja może ujawnić się na każdym etapie choroby, jako odpo-
wiedź na pogorszenie stanu zdrowia, brak wsparcia od najbliższych oraz nasilenie objawów związanych 
z niewydolnością serca. W podsumowaniu należy podkreślić istotność wykonywania testów przesiewo-
wych u pacjentów z rozpoznaną HF w kierunku depresji. Identyfikacja pacjentów z zaburzeniami depre-
syjnymi pozwoli wdrożyć odpowiedni proces terapeutyczny oraz poprawić skuteczność leczenia. 

Słowa kluczowe: zaburzenia depresyjne, przewlekła niewydolność serca, jakość życia.
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Wpływ cukrzycy ciężarnych na stan zdrowia 
noworodka w pierwszych dobach życia

Małgorzata Pałczyńska, Katarzyna Żelazko, Anna Jaros

Katedra Ginekologii i Położnictwa, Zakład Położnictwa Praktycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Streszczenie
 

Wstęp. Cukrzyca w ciąży jest problemem nie tylko dla matki, ale także dla płodu i noworodka. Noworo-
dek matki cukrzycowej to dziecko ryzyka, przez co wymaga specjalnej opieki w okresie okołoporodowym.
Cel pracy. Ocena wpływu cukrzycy ciężarnych na stan urodzeniowy, przebieg okresu adaptacyjnego 
i długość hospitalizacji noworodków.
Materiał i metody. Analizie poddano dane 122 kobiet zarówno z cukrzycą przedciążową (PGDM), 
jak i cukrzycą ciążową (GDM) oraz 124 noworodków, dzieci tychże kobiet, urodzonych w I Klinice 
Ginekologii i Położnictwa SPSK nr 1 we Wrocławiu w 2009 r. Materiał badawczy zebrano przez retro-
spektywną analizę dokumentacji medycznej oraz obserwację własną.
Wyniki. Porody ciężarnych z  cukrzycą stanowiły 7,4%, najczęstszym typem była cukrzyca ciężar-
nych (79,5%). Większość noworodków (87%) urodziło się w stanie dobrym. Najczęstszymi zaburze-
niami u noworodka związanymi z cukrzycą matki były: zakażenia – 27%, hiperbilirubinemia – 16%, 
wcześniactwo – 14%, hipoglikemia – 12%. Makrosomię stwierdzono w 20%, zaburzenia oddychania 
– w 10%, a wady wrodzone – w 7%. Noworodki hospitalizowano średnio 6,4 dnia. Większość nowo-
rodków (62%) była urodzona drogę cięcia cesarskiego.
Wnioski. Właściwe prowadzenie ciąży i dobrze wyrównana cukrzyca u ciężarnych koreluje ze znacz-
nym odsetkiem dzieci urodzonych w stanie dobrym oraz prowadzi do minimalizacji powikłań. Do-
datkowym czynnikiem wpływającym na występowanie hipoglikemii u noworodka jest makrosomia. 
LGA występuje częściej u noworodków matek z niewyrównaną cukrzycą trwającą stosunkowo krót-
ko. Czynniki ryzyka, jak: wiek matki, niepowodzenia położnicze w wywiadzie oraz liczba odbytych 
porodów, nie wpływają na wystąpienie powikłań u noworodków. Powikłania okresu adaptacyjnego 
wydłużają czas hospitalizacji.

Słowa kluczowe: cukrzyca przedciążowa (PGDM), cukrzyca ciążowa (GDM), noworodek. 
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Conditions of women’s emotional states  
in gestation period 
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Summary

Women’s emotional states in gestation period are particularly important. Mothers-to-be experience 
ambivalent feelings. On the one hand a sense of happiness and fulfilment, on the other feel anxious, 
irritation and experience mood’s swinging. These emotions are the result of conscious or unconscious 
assessments of the new situation in the woman’s life. J. Raphael-Leff  was the fi rst one to divide preg- J. Raphael-Leff  was the fi rst one to divide preg-J. Raphael-Leff was the first one to divide preg-
nancy into three periods, considering psychology of procreation. Th e fi rst period ends when the wom- Th e fi rst period ends when the wom-The first period ends when the wom-
an starts feeling distinct foetal movements. The second is associated with the formation of ideas about 
labour and ends with an onset of intense fear of it. The third, the last one, during which the woman 
becomes convinced of the independent existence of her child ends with a birth of the newborn. Each 
pregnancy provides women with many stressors that cause anxiety and fear. The pregnant woman’s 
mental state has a direct impact on her pregnancy, the foetus development and the newborn baby. 
Determining women’s attitudes towards motherhood is an interesting issue in the psychology of pro-
creation. Th e attitudes depend on the woman’s personality and emotional states. Two groups of moth- Th e attitudes depend on the woman’s personality and emotional states. Two groups of moth-The attitudes depend on the woman’s personality and emotional states. Two groups of moth- Two groups of moth-Two groups of moth-
ers are distinguished: facilitating and controlling development. Mothers from the first group subject 
themselves to the new situation consciously, they try to make contact with the unborn child, which 
influences their pregnancy course significantly. Mothers from the second group are focused strongly 
on their own plans, they find it harder to accept their lifestyle changes that take place in the gestation 
period. They are convinced that they are the ones who decide about the child’s personality. A pregnant 
woman’s emotions are one of the key elements affecting not only the pregnancy but also the foetus, 
and later the newborn’s condition. There is a number of reasons for increased severity and nature of 
the emotions and they are greatly individualized. 

Key words: pregnancy, gestation, emotional states, foetus.
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Wieloaspektowy wymiar wsparcia społecznego 
ciężarnych w ciąży fizjologicznej i powikłanej

Monika Przestrzelska, Zdzisława Knihinicka-Mercik, Anna Gryboś, 

Zakład Położnictwa, Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu,  
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Streszczenie

Człowiek, jako istota społeczna, by osiągnąć optymalny biopsychospołeczny rozwój potrzebuje pomo-
cy innych ludzi. Wsparcie jest jednym z ważniejszych elementów życia człowieka i stanowi podstawę 
zainteresowania psychologów. Najczęściej wyróżniamy wsparcie emocjonalne, instrumentalne, infor-
macyjne i integrujące. Okres ciąży jest dla kobiety czasem zmian nie tylko biologicznych, ale również 
psychospołecznych. Szczególnie istotne dla kobiety jest poczucie bezpieczeństwa, stabilizacja oraz 
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wsparcie w tak szczególnym dla niej okresie życia. Ciąża jest idealnym okresem, podczas którego ko-
bieta poznaje siebie z perspektywy przyszłej matki, w swojej nowej roli. Podczas opieki perinatalnej 
należy poznać jej oczekiwania dotyczące macierzyństwa, stan emocjonalny, udział partnera w życiu 
codziennym, obawy związane z ciążą, a także wynikające z tego uwarunkowania społeczno-ekono-
miczne. Ryzyko związane z ciążą należy rozpatrywać nie tylko z punktu widzenia biologicznego, ale 
również psychospołecznego. W ciąży powikłanej zdecydowanie wzrasta poziom obciążenia emocjo-
nalnego i napięcia, a co za tym idzie – wzrasta potrzeba wsparcia. Skutki wsparcia społecznego dla 
ciężarnej i jej dziecka mają wymiar wielopłaszczyznowy. W sposób znaczący wpływa ono na przebieg 
ciąży, porodu i połogu.

Słowa kluczowe ciąża fizjologiczna, ciąża zagrożona, wsparcie społeczne.
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The Use of International Classification for Nursing 
Practice ICNP® for making diagnoses and planning 

nursing treatment for a patient suffering from 
psoriatic arthritis. Individual case study

Marek Przybył

Department of Rheumatology at the Ludwik Perzyna’s Regional Hospital in Kalisz, Poland

Summary

Background. Nurse diagnosis practically means determining the patient’s bio-psycho-social state, 
including its genesis as well as further prognosis. The International Classification of Nursing Practice 
(ICNP®) is a classification of nursing terminology whose main objective is establishing uniform and 
common language for description of nursing practice. The objective of this work is using ICNP® for 
making diagnoses and planning nursing work in hospital practice.
Material and methods. The work is based on an individual case study of a female patient hospital-
ized in the Department of Rheumatology at the Hospital in Kalisz, Poland.
Results. Using the 7-axis ICNP® catalogue allowed making a diagnosis as well as planning and real-
izing nursing care. Uniform terminology with unique numbers assigned to each entry enables fast 
translation without losing phraseological meanings of each entry. 
Conclusions. 1. It is necessary to take actions aiming for the application of ICNP® in professional 
practice of the nursing environment. 2. Practical application of ICNP® requires enhancing workplaces 
by equipping them with computer environment and applying training actions. 3. Colleges educat-
ing in the field of nursing should include ICNP® in their practical professional training as a tool for 
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planning, realizing, evaluation as well as documentation of nursing care. 4. Application of ICNP® is 
compliant with the law, and sometimes even required by the law.

Key words: nursing, nursing diagnosis, classification, nursing process, primary nursing.
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Poziom wiedzy kadry pielęgniarskiej dotyczący 
zakażenia HIV i choroby AIDS 
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Streszczenie

Wstęp. Zakażenie wirusem HIV oraz zespół nabytego niedoboru odporności AIDS (Acquired Immuno-
deficiency Syndrome) stanowi powszechny problem wśród społeczeństwa. Wiedza i umiejętności kadry 
pielęgniarskiej z zakresu HIV/AIDS mają wpływ na ich codzienną pracę – postawy wobec pacjentów 
i możliwości zapobiegania zakażeniom krwiopochodnym.
Cel pracy. Ocena poziomu wiedzy kadry pielęgniarskiej na temat zakażeń HIV i choroby AIDS oraz 
określenie czynników mających wpływ na poziom wiedzy, która bezpośrednio przekłada się na jakość 
wykonywanych czynności pielęgniarskich. 
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 100 pielęgniarek i pielęgniarzy, grupę kontrolną two-
rzyło 16 osób pracujących na oddziale obserwacyjno-zakaźnym. Badania przeprowadzono za pomocą 
anonimowej ankiety własnego autorstwa. Do obliczeń wykorzystano program STATISTICA i arkusz 
kalkulacyjny EXCEL. 
Wyniki. W badaniu wykazano, że 57% grupy B i 94% grupy K opiekowało się pacjentem z zakażeniem 
wirusem HIV. Prawidłową odpowiedź dotyczącą liczby osób zakażonych HIV w Polsce znało 24% vs. 
62%. Odpowiedziano również, że najwięcej zakażeń na HIV notuje się w grupie wysokiego ryzyka  
– 83% vs. 44%. Za drogi transmisji HIV wskazano 93% vs. 100%, kontakt z  krwią 90% vs. 100%, 
drogę seksualną 22% vs. 88%. Osobę najbardziej narażoną na zakażenie HIV wskazano prawidłowo 
w 44% vs. 34%. Na pytanie, kiedy nie ma ryzyka zakażenia HIV, większość ankietowanych wskazało 
prawidłowe odpowiedzi. Z badań wynika, że wiedza na temat postępowania po ekspozycji zawodowej 
jest niepełna. 
Wnioski. 1. Pielęgniarki posiadają niewystarczający poziom wiedzy na temat zakażenia HIV czy 
AIDS i prezentują negatywne postawy podczas współpracy z chorym seropozytywnym. 2.  Największe 
deficyty wiedzy stwierdzono w znajomości leków antyretrowirusowych, dróg transmisji wirusa (wer-
tykalna) oraz grup osób, wśród których notuje się najwięcej zakażeń. 3. Brak wiedzy uniemożliwia 
właściwą edukację chorych na AIDS i stosowanie właściwych procedur. 4. Niezadowalający jest po-
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ziom wiedzy pielęgniarek na temat prawidłowego postępowania w przypadku ekspozycji zawodowej 
na materiał biologiczny pacjenta. 5. Istnieje potrzeba szkolenia i podnoszenia świadomości pielęgnia-
rek na temat zakażeń wirusem HIV oraz istoty choroby AIDS.

Słowa kluczowe: zakażenie HIV, choroba AIDS, pielęgniarki.
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Wiedza pielęgniarek na temat udarów mózgu

Joanna Rosińczuk, Aleksandra Kołtuniuk,  
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Zakład Chorób Układu Nerwowego, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego,  
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Streszczenie

Wstęp. Udar mózgu stanowi ogromny problem medyczny na całym świecie. Jest jedną z głównych 
przyczyn niepełnosprawności wśród osób dorosłych. Opieka nad pacjentem po udarze mózgu wyma-
ga specjalistycznej wiedzy dotyczącej przyczyn, diagnostyki, leczenia oraz zasad postępowania z cho-
rym w stanie zagrożenia życia. Wysoki poziom wiedzy personelu medycznego może przyczynić się 
do poprawy jakości opieki nad pacjentem po udarze mózgu, a w konsekwencji do zmniejszenia liczby 
powikłań oraz stopnia niepełnosprawności.
Cel pracy. Ocena stanu wiedzy pielęgniarek na temat udarów mózgu – profilaktyki, leczenia i pielę-
gnowania pacjentów po udarze mózgu. 
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 70 losowo wybranych pielęgniarek i pielęgnia-
rzy pracujących na oddziałach m.in.: neurologii i chorób wewnętrznych, a także w przychodniach pod-
stawowej opieki zdrowotnej. W badaniu wykorzystano kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. 
Ankietę opracowano w programie Microsoft Word 2003–2007 oraz Microsoft Excel. Dokonano pro-
centowej analizy zgromadzonego materiału.
Wyniki. Analiza materiału badawczego wykazała, iż: a) około 75% badanych zna ogólne zasady pielę-
gnowania pacjenta w pierwszej dobie leczenia trombolitycznego; b) ponad połowa ankietowanych zna 
objawy ostrzegawcze świadczące o możliwości wystąpieniu udaru mózgu; c) tylko co trzecia respon-
dentka zna skalę Barthel, która służy do oceny sprawności chorego po udarze mózgu.
Wnioski. 1. Wykazano niewystarczający stan wiedzy pielęgniarek na temat pielęgnowania pacjentów 
po przebytym udarze mózgu. 2. Pielęgniarki nie posiadają wystarczającego poziom wiedzy na temat 
leczenia trombolitycznego chorych z udarem niedokrwiennym mózgu. 3. Niezbędne jest wdrożenie 
szkoleń z zakresu zapobiegania, leczenia i pielęgnacji pacjentów po udarze mózgu oraz dostosowywa-
nie praktyki pielęgniarskiej do aktualnego stanu wiedzy.

Słowa kluczowe: udar mózgu, wiedza, pielęgnowanie.
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Wypalenie zawodowe i satysfakcja z pracy w opinii 
aktywnych zawodowo pielęgniarek

Joanna Rosińczuk, Aleksandra Kołtuniuk,  
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Streszczenie

Wstęp. Zawód pielęgniarki jest związany z wieloma czynnikami stresogennymi, które w połączeniu 
z  brakiem wsparcia oraz cechami indywidualnymi mogą prowadzić do zespołu wypalenia zawodo-
wego. Nieustanny kontakt z osobami chorymi, konieczność szybkiego podejmowania decyzji, duże 
obciążenie pracą fizyczną oraz niskie wynagrodzenie powodują często uczucie zmęczenia, braku sa-
tysfakcji czy nawet gniew, lęk lub schorzenia psychosomatyczne. Zawód pielęgniarki należy do najbar-
dziej narażonych na wystąpienie tego syndromu. Zapobieganie syndromowi wypalenia zawodowego 
powinno być związane ze wsparciem pracowników, właściwą organizacją pracy, realnymi oczekiwa-
niami oraz znalezieniem czasu na relaks i wypoczynek.
Cel pracy. Stwierdzenie, czy badane pielęgniarki czują się wypalone zawodowo, a także określenie, 
jak interpersonalny charakter pracy pielęgniarskiej, jej specyfika i intensywność wpływają na odczu-
wanie satysfakcji z wykonywanego zawodu.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 102 losowo wybranych pielęgniarek/pielęgniarzy 
pracujących w stacjonarnej opiece zdrowotnej na terenie województwa dolnośląskiego. Dla potrzeb ni-
niejszej pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankietowej. Na-
rzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety składający się z 30 pytań. Wszystkie obliczenia 
statystyczne zostały przeprowadzone przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. 
Wyniki. Wykazano, że ponad połowa badanych pielęgniarek (53%) nie czerpie satysfakcji ze swojej 
pracy, a 87% ankietowanych odczuwała chroniczny stres w miejscu pracy. W głównej mierze mają na 
to wpływ niskie wynagrodzenie (49%) i niski prestiż zawodu (36%). Największy wpływ na obniżenie 
wydajności pracy miał: nadmiar dokumentacji, obciążenie obowiązkami i mała liczba personelu pielę-
gniarskiego. Wyniki obrazujące skalę poczucia wypalenia zawodowego w badanej grupie są niepokoją-
ce – 59% ankietowanych czuje lub czuła się wypalona zawodowo, w tym 8% codziennie.
Wnioski. Pielęgniarki są grupą zawodową szczególnie narażoną na wystąpienie zespołu wypalenia 
zawodowego. Należy dążyć do zmniejszenia negatywnych skutków wypalenia zawodowego wśród pie-
lęgniarek oraz objąć tą grupę zawodową zwiększonym wsparciem psychologicznym.

Słowa kluczowe: wypalenie zawodowe, pielęgniarstwo, stres, satysfakcja z pracy.
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Nursing care of newborns with congenital 
diaphragmatic hernia that requires high frequency 

oscillatory ventilation (HFOV) by example  
of Royal Children’s Hospital Melbourne, Australia

Anna Rozensztrauch1, Iwona Klisowska2, Jadwiga Staniszewska2

1 Department of Pediatric Nursing, Faculty of Health Science, Wroclaw Medical University
2 Department of Health Promotion, Faculty of Health Science, Wroclaw Medical University

Summary

Neonates with congenital diaphragmatic hernia (CDH) are very unique. They are delicate and their 
physiology is quite brittle. They can change from minute to minute. Coordination of the complex 
medical, surgical, and nursing care of these infants is challenging. Each neonate with CDH should 
have individual plan formulated based on their actual condition. Australian approach clearly shows 
how thoughtful and professional nursing care can help to speed up the healing process of newborns 
with CDH. Neonates with congenital diaphragmatic hernia are very labile and intrusive or inappro-
priate care may have very negative impact on the course of treatment.

Key words: congenital diaphragmatic hernia, nursing care, minimal handling.
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Problemy pielęgnacyjne dzieci  
z chorobą nowotworową
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Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

Streszczenie

Dziecko jako pacjent ma odmienne potrzeby niż osoba dorosła. Pielęgniarki zatrudnione w szpitalu 
dziecięcym muszą połączyć wysokie umiejętności zawodowe z cierpliwością i naturalnością. Dzieci 
obarczone długą chorobą wymagają bystrej obserwacji i ogromnej cierpliwości. Leczenie jest uciążliwe 
i bolesne, co wywołuje lęk przed cierpieniem fizycznym. Dlatego należy ustalić zasady postępowania 
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wobec takich dzieci i sprawić, by czuły się partnerem w leczeniu. Bardzo ważne jest prawidłowe roz-
poznanie problemów przez personel pielęgniarski i dobranie odpowiednich metod realizacji zaplano-
wanych działań.

Słowa kluczowe: opieka pielęgniarska, choroba nowotworowa u dzieci. 
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Streszczenie

Wstęp. Według dostępnych danych na cukrzycę obecnie choruje 230 mln ludzi, a około 25 mln w Euro-
pie. Cukrzyca typu 2 stanowi około 90–95% wszystkich zachorowań. W Polsce na cukrzycę typu 2 choru-
je około 1,7 mln osób. U osób cierpiących na choroby przewlekłe, obok kosztów fizycznych związanych 
z objawami choroby, pacjenci ponoszą również koszty psychiczne. Choroba wiąże się z utratą swobody  
i niezależności, a także modyfikacją życia rodzinnego, zawodowego, społecznego i kosztami finanso-
wymi. Dobrze przeprowadzona edukacja umożliwia nie tylko wyrównanie cukrzycy, ale daje również 
możliwość spełnienia ról życiowych pacjenta pomimo jego ograniczeń spowodowanych chorobą.
Cel pracy. Zbadanie znaczenia edukacji zdrowotnej na ocenę satysfakcji z leczenia oraz występowa-
nia lęku i depresji u pacjentów z cukrzycą typu 2.
Materiał i metody. W badaniu wzięła udział grupa 100 pacjentów (56 kobiet i 44 mężczyzn) hospi-
talizowanych w Oddziale Klinicznym Diabetologicznym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we 
Wrocławiu, uczestniczących w edukacji diabetologicznej. Grupa druga była grupą kontrolną, w skład 
której wchodziło 100 pacjentów (57 kobiet i 43 mężczyzn), którzy podczas pobytu na tym samym 
oddziale nie uczestniczyli w zorganizowanej edukacji zdrowotnej. Do pomiaru satysfakcji z leczenia 
wykorzystano kwestionariusz specyficzny DTSQs (Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire), 
natomiast do oceny poziomu lęku i depresji skalę HADS (The Hospital Anxiety and Depression Scale). 
Do analiz wykorzystano elementarne metody statystyczne, test t-Studenta, test χ2, regresję liniową 
krokową postępującą.
Wyniki. Edukacja diabetologiczna wpływała na odczuwanie niewłaściwego poziomu cukru. Hipo- 
oraz hiperglikemia rzadziej dotyczyła pacjentów edukowanych. Chorzy edukowani odczuwali większą 
satysfakcję z leczenia. Większe poczucie lęku i mniejszy poziom depresji zanotowano w grupie edu-
kowanych.
Wnioski. Edukacja diabetologiczna poprawia satysfakcję z leczenia i zmniejsza poziom lęku u chorego.

Słowa kluczowe: cukrzyca typu 2, edukacja diabetologiczna, depresja, lęk, satysfakcja z leczenia.
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Streszczenie

Wstęp. Praca zmianowa, w tym nocna, wpływa nie tylko na zakłócenie rytmu dobowego, ale może 
prowadzić do wielu zaburzeń funkcji fizjologicznych organizmu. Wielu autorów publikacji podkreśla, 
iż pracę zmianową nie należy traktować jako czynnik patologiczny, ale jako sprzyjający, predysponu-
jący lub nasilający do zaburzeń przewodu pokarmowego, w tym: występowania niestrawności, zabu-
rzenia perystaltyki jelit, wzdęć, biegunek, zaparć, braku apetytu czy bólów brzucha. 
Cel pracy. Poznanie opinii respondentek dotyczących, jakie czynniki usposabiają do wystąpienia 
u nich objawów ze strony układu pokarmowego oraz oceny ich wpływu na stan zdrowia.
Materiał i metody. Narzędziem badawczym był kwestionariusz badawczy własnego autorstwa zło-
żony z 23 pytań. Grupę badawczą stanowiło 400 pielęgniarek pracujących w lecznictwie zamkniętym 
w województwie śląskim.
Wyniki. Uzyskane wyniki wykazały, iż tylko 7% pielęgniarek nie odczuwało dolegliwości ze strony 
przewodu pokarmowego. U respondentek występują wzdęcia (39%), zaparcia (12,5%), biegunki (9%), 
uczucie pieczenia w przełyku (11%), bóle brzucha (17%), mdłości (4,5%), które wpływają na dyskom-
fort wykonywania pracy.
Wnioski. W wyniku przeprowadzonych badań dowiedziono, iż u pielęgniarek występują objawy ze 
strony przewodu pokarmowego. Czynnikami predysponującymi do wystąpienia u  nich zaburzeń, 
oprócz pracy w godzinach nocnych, stały się złe nawyki żywieniowe oraz używanie używek – papiero-
sów, picie kawy, zaburzenia snu.

Słowa kluczowe: pielęgniarka, praca zmianowa, objawy dyspeptyczne, nawyki odżywiania. 
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Postrzeganie zawodu pielęgniarki 
przez mieszkańców Podkarpacia

Ewa Smoleń, Elżbieta Cipora

Instytut Medyczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

Streszczenie

Wstęp. Zawód pielęgniarki zgodnie z  Ustawą o  zawodach pielęgniarki i  położnej to samodzielny 
zawód medyczny, polegający na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Realizacja funkcji zawodowych 
przez pielęgniarkę związana jest z podejmowaniem zadań z należytą starannością, zgodnie z zasadami 
etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o bezpieczeństwo podmiotu opieki, z za-
stosowaniem aktualnej wiedzy medycznej. Pielęgniarstwo jest profesją, którą cechuje wysoki prestiż 
w społeczeństwie. Celem badań było określenie postrzegania zawodu pielęgniarki przez mieszkańców 
województwa podkarpackiego, z uwzględnieniem wybranych czynników demograficznych badanych.
Materiał i  metody. Badania przeprowadzono w  2013 r. na grupie 273 osób – mieszkańców wo-
jewództwa podkarpackiego. Zastosowano autorski kwestionariusz ankiety. Dane poddano analizie 
statystycznej z zastosowaniem testu χ2, przyjmując poziom istotności statystycznej  p < 0,05.
Wyniki i wnioski. Występuje korelacja między wykształceniem i wiekiem badanych mieszkańców 
Podkarpacia a postrzeganiem zawodu pielęgniarki. Osoby z wykształceniem zawodowym podkreślały 
znaczenie w zawodzie pielęgniarki cierpliwości i łatwości nawiązywania kontaktów, z podstawowym  
– opiekuńczości, natomiast z  wyższym – odpowiedzialności, asertywności, konkretności oraz bez-
stronności. Respondenci z wykształceniem podstawowym ocenili bardzo dobrze umiejętności zawo-
dowe pielęgniarek, a z wyższym – dostatecznie. Na niski status zawodu pielęgniarki wskazywali szcze-
gólnie badani z wykształceniem wyższym. Możliwość uzyskania porady zdrowotnej od pielęgniarki 
deklarowali najczęściej badani z wykształceniem podstawowym i zawodowym, a najrzadziej – z wyż-
szym. Mieszkańcy Podkarpacia z wykształceniem wyższym wskazywali na nieprzestrzeganie przez 
pielęgniarki zasad etycznych. Prawo pielęgniarek do strajku popierali głównie respondenci będący 
w przedziale wiekowym 40–59 lat. Osoby w wieku 39 lat i poniżej wskazywały najczęściej na wyideali-
zowanie wizerunku pielęgniarki w mediach.

Słowa kluczowe: pielęgniarka, wizerunek, profesja, Podkarpacie.
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Significance of parents’ attitudes towards children’s 
immunization in the aspect of public health
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Summary

Background. The topic of obligatory children’s immunization has long been a controversy in medical 
as well as parenting circles. The reason to this phenomenon is that the media and medical publications 
concerning the frequency of postvaccination reaction occurrence and the connection between vac-
cines and autism are contradictory. The epidemiological data proves that immunization constitutes 
one of the most effective preventive methods. Influencing parents’ attitude towards immunization is 
a challenge for public health. The aim of this thesis was to test the attitudes and acknowledge parents’ 
worries concerning side effects of immunization.
Material and methods. Research method constitutes a questionnaire of the author’s own design 
consisting of questions considering e.g. participation in obligatory immunization, worries connected 
with postvaccination reaction and informing about the vaccines’ ingredients and potential threats. 
The questionnaire was distributed via e-mail.
Results. Over 50% of respondents decide to vaccinate their children according to Obligatory Vaccina-
tion Calendar. Some of the respondents are anxious about postvaccination reaction. Over 50% of the 
parents are dissatisfied with the way vaccination functions in Poland.
Conclusions. Conclusions confirm the nationwide tendency – children’s immunization is still most 
acceptable and popular form of infectious diseases’ prevention. Lack of an alternative with confirmed 
action efficiency persuades parents to vaccinate their children even though most of them have doubts 
about Preventive Vaccination Plan. Monitoring those attitudes will allow adjusting educational pro-
grams to current needs. Systematic supervision of the attitudes and anxieties should constitute an 
integral element of epidemiological proceedings and a challenge for public health.

Key words: vaccination, infectious diseases, parents.
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Dobra praktyka pielęgniarska w przedmiocie 
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Streszczenie

Wstęp. Jakość świadczonej opieki pielęgniarskiej w zakresie leczenia bólu pooperacyjnego zależy za-
równo od przyjętych standardów postępowania przeciwbólowego, jak i doświadczenia i wiedzy pielę-
gniarek. 
Cel pracy. Celem pracy było porównanie wiedzy pielęgniarek oddziału torakochirurgicznego posia-
dającego certyfikat ,,Szpital bez bólu” i oddziału bez certyfikatu na temat bólu pooperacyjnego oraz 
wykazanie, która z badanych grup jest lepiej przygotowana do sprawowania opieki nad pacjentem. 
Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego wśród 40 
pielęgniarek pracujących na dwóch oddziałach torakochirurgicznych. Jeden z nich posiadał certyfikat 
,,Szpital bez bólu”, a drugi nie miał takiego certyfikatu.
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Wyniki. Analiza danych wykazała różnice między badanymi oddziałami dotyczące stażu pracy, po-
ziomu wykształcenia oraz wiedzy na temat istoty bólu pooperacyjnego. Wśród pielęgniarek zatrud-
nionych w oddziale z certyfikatem większy odsetek stanowiły osoby ze średnim wykształceniem (65% 
vs. 30%) i stażem pracy > 15 lat (60% vs. 10%), które podnosiły swoją wiedzę z zakresu postępowa-
nia przeciwbólowego w ramach szkoleń wewnątrzszpitalnych (100% vs. 0%). Wszystkie pielęgniarki 
z tego oddziału deklarowały, że pacjent jest informowany na temat oceny bólu i uzależniały poda-
wanie analgetyków od jego nasilenia. Ponadto pielęgniarki wykazały się większą wiedzą na temat 
kontroli bólu i stosowania analgezji pooperacyjnej w porównaniu do tych pracujących w oddziale bez 
certyfikatu (82% vs. 57,9%).
Wnioski. Poziom wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat bólu i jego leczenia był wyższy w od-
dziale torakochirurgicznym posiadającym certyfikat ,,Szpital bez bólu” niż bez certyfikatu i nie za-
leżał od poziomu wykształcenia pielęgniarek, ale od systematycznego uczestnictwa w  szkoleniach 
wewnątrzszpitalnych i stażu pracy. Pielęgniarki w placówce posiadającej certyfikat były lepiej przygo-
towane do sprawowania opieki nad pacjentem z bólem pooperacyjnym.

Słowa kluczowe: ból pooperacyjny, wiedza, pielęgniarki, torakochirurgia. 
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Jakość życia pacjentów z implantowanym 
kardiowerterem–defibrylatorem serca (ICD)

Marta Wleklik¹, Magdalena Lisiak², Monika Obiegło²,  
Maria Kuśnierz², Izabella Uchmanowicz²
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Streszczenie

ICD jest urządzeniem, które znalazło zastosowanie w  leczeniu komorowych zaburzeń rytmu serca 
i prewencji nagłej śmierci sercowej SCD. Według danych w Europie i USA z powodu SCD umiera rocznie 
około 400 tysięcy osób. Na przestrzeni lat zmieniła się nie tylko technika implantacji i budowa ICD, 
ale stało się ono przeciwarytmicznym urządzeniem wielofunkcyjnym. Według wytycznych Europej-
skiego Towarzystwa Kardiologicznego, ICD stosuje się w ramach prewencji wtórnej i pierwotnej SCD. 
Zwiększająca się powszechność terapii komorowych zaburzeń rytmu serca przy zastosowaniu ICD na-
suwa konieczność monitorowania jej wpływu na jakość życia chorych. W odniesieniu do grupy chorych 
z zaimplantowanym kardiowerterem–defibrylatorem serca, chroniącym i wydłużającym życie, badania 
dotyczące jakości życia pozwalają na identyfikację rzeczywistych problemów pacjentów, ale też na wy-
odrębnienie grup ryzyka, zagrożonych niską jakością życia. Celem niniejszej publikacji jest przegląd 
badań dotyczących wpływu implantacji kardiowertera–defibrylatora na jakość życia chorych. 

Słowa kluczowe: ICD, jakość życia, nagły zgon sercowy, SCD.
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Congenital vasomotor oedema in patient with C1  
complement inhibitor deficiency. A case report

Izabela Wróblewska1, 2, Joanna Zamilska2, 
Jerzy Błaszczuk1, Karolina Jasionowska2

1 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
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Summary 

Vasomotor oedema is a kind of allergic response, in most cases manifested as subcutaneous oedema. 
It’s painful, diffuse with no evident borders. In most cases refers to the face but can be present on 
any part of the body as well in alimentary tract as in airway or urinary tract. Especially dangerous is 
vasomotor oedema engaging larynx or epiglottitis mucosa. It can be life threatening phenomenon. 
Oedema of the alimentary tract mucosa is less dangerous. The main complaints are abdominal pain, 
nausea, vomiting and diarrhoea. Oedema persist for 1–3 days. It’s caused by inherited or acquired 
deficiency of C1 complement inhibitor. Aim of our paper was presentation of 20 year old women with 
vasomotor oedema case.

Key words: vasomotor oedema, allergy, C1 complement inhibitor. 
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