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WSTĘP

Blizna (łac. cicatrix) jest zmianą skórną, spowodowaną 
uszkodzeniem skóry właściwej i zastąpieniem ubytku 
tkanką łączną włóknistą [1]. Powstaje w skórze w wy-
niku procesu gojenia następującego po urazie mecha-
nicznym, chemicznym lub termicznym. Może wystąpić 
też w wyniku stanu zapalnego [2]. Jeśli rana dotyczy ze-
wnętrznej warstwy skóry, goi się samoistnie na drodze 
naskórkowania, a jeśli dotyczy skóry właściwej przez 
rychłozrost lub ziarninowanie – zawsze z wytworze-
niem blizny. Proces naprawczy rany uruchamia skom-
plikowane reakcje biochemiczne: anaboliczne i katabo-
liczne, które mają miejsce w obrębie różnych typów 
komórek. Można wyróżnić trzy fazy gojenia się rany: 
faza zapalna, rozrostu i przebudowy. Przebudowa jest 
ważnym etapem, ponieważ decyduje o końcowym wy-
glądzie blizny, jest uzależniona od czynności włókien 
kolagenowych i obkurczaniu się blizny w czasie ziarni-
nowania [3]. Na formowanie się blizny ma wpływa wie-
le czynników, m.in. lokalizacja zmiany, patomechanizm 
urazu skóry, płeć, wiek, rasa, typ skóry [2].

PLASTROWANIE BLIZN
Jedną z metod niwelowania blizny jest zastosowa-
nie metody Kinesiology Taping (czy też kinesiotapin-
gu), czyli dynamicznego plastrowania wprowadzonego 
przez japońskiego chiropraktyka dr. Kenzo Kase w la-
tach 70. Terapia jest wsparciem samoistnego gojenia 
się blizny poprzez zmniejszenia odczuć bólowych, akty-
wację układu limfatycznego, mikrokrążenia, poprawie-
nia funkcjonowania okolicznych mięśni i stawów oraz 
normalizację napięcia mięśni [4].

Plastrowanie blizn jest przeprowadzane za pomo-
cą różnych technik, w których ważne jest m.in. przykle-
jenie plastra z odpowiednim naciągnięciem.

Przykładem, w którym można zastosować kine-
siotaping, są blizny po urazowym przecięciu lub po za-
biegach endoprotezoplastki stawu kolanowego i bio-
drowego. W zależności od stanu blizny stosuje się 
technikę Z, technikę schodkową lub izolowaną techni-
kę powięziową.

Technika Z dotyczy starszych blizn (ok. 3 miesię-
cy) i blizn pooperacyjnych, ewentualnie też w przypad-
ku w pełni zagojonych ran, kiedy występują ciągnące 
bóle i problemy estetyczne. Paski nakleja się techni-
ką więzadłową pod kątem 45° w stosunku do blizny 
(fot. 1) [5].

Fot. 1 Technika Z wykonana na bliźnie po endoprotezoplasty-
ce stawu biodrowego
Źródło: [5]
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Technika schodkowa wskazana jest przy bole-
snych bliznach i takich, które nie tolerują intensywnego 
ich rozciągania. Można stosować ją też przy bliznach, 
które są już powierzchownie zagojone, ale są bolesne 
w trakcie ich uruchamiania. W okolicy rany aplikuje się 
plaster siatkowy, bez napinania go (fot. 2). Dwa kolej-
ne kawałki plastra nakleja się metodą więzadłową [5].

Fot. 2 Technika schodkowa
Źródło: [5]

Technika powięziowa stosowana w bardzo dłu-
gich (fot. 3), dobrze już wygojonych bliznach (ponad 6 
miesięcy). Stosowana po urazach kończyn oraz po za-
biegach operacyjnych, np. totalnej endoprotezoplasty-
ce biodra, kolana, barku [5].

Fot. 3 Wykorzystanie techniki powięziowej w plastrowaniu dłu-
giej blizny uda
Źródło: [5]

Blizna pooperacyjna, np. po zabiegu alloplastyki 
stawu kolanowego, może mocno ograniczać zakres ru-
chu zgięcia w tym stawie. Zastosowanie kinesiotapin-

gu zmniejsza dolegliwości bólowe, wynikające z roz-
ciągania blizny w pierwszych dwóch tygodniach po 
operacji. W czasie kilku tygodni po usunięciu szwów 
można zapobiegać nadmiernemu bliznowaceniu. We 
wczesnym okresie pooperacyjnym plaster rozcina-
ny jest w kształt litery Y, aplikowany, aby ominął opa-
trunek. Plaster w szerszej części stanowi bazę, którą 
umieszcza się na dystalną część brzuśca mięśnia pro-
stego uda. Dalej, na zgiętym stawie kolanowym nakle-
ja się rozciągnięte w 100% rozcięte końce po obydwu 
stronach opatrunku (fot. 4). Sposób takiego oklejenia 
zmniejsza ból, wynikający z drażnienia świeżej blizny 
pooperacyjnej w czasie ruchu zgięcia. Sprzyja to dal-
szemu postępowaniu usprawniającemu, pacjenci mają 
większą swobodę chodu. Gdy szwy z rany pooperacyj-
nej zostaną usunięte, można zastosować właściwe pla-
strowanie wspomagające gojenie rany. Dzięki temu 
zostaje zredukowana bolesność związana z rozciąga-
niem w czasie ruchu skóry wokół tworzącej się blizny. 
Plastry o szerokości 5 mm i długości 5 cm nakleja się 
bezpośrednio na bliznę, aby utworzyć następujące po 
sobie znaki X (fot. 5). Środek każdego plastra stano-
wi bazę, a końce przykleja się z przysunięciem skóry do 
blizny. Dzięki temu blizna unosi się ponad powięź, sta-
je się bardziej elastyczna i doprowadza do zredukowa-
nia dolegliwości bólowych [6].

Fot. 4 Aplikacja poprawiająca przesuwalność skóry w kierun-
ku proksymalnym
Źródło: [6]
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Fot. 5 Aplikacja poprawiająca elastyczność blizny
Źródło: [6]

INNE ZASTOSOWANIE 
PLASTROWANIA DYNAMICZNEGO
Plastrowanie dynamiczne ma szerokie zastosowanie, 
może być wykorzystane także po przebytej mastek-
tomii. Powstała blizna może powodować ogranicze-
nie ruchomości w okolicy rany pooperacyjnej poprzez 
zwiększone napięcie powięzi i mięśni. W konsekwencji, 
może to doprowadzić do odczuwania bólu wiele lat po 
zabiegu, nie tylko w miejscu operowanym, ale i w od-

ległych tkankach (tzw. zasada tensegracji). Występuje 
też ryzyko osłabienia mięśniowego po stronie opero-
wanej przez zmniejszenie jej aktywności. Kinesiota-
ping poprawia dodatkowo wygląd blizny, co wpływa 
na zwiększenie komfortu psychicznego u operowanych 
kobiet. Plastry są nieodczuwalne przez pacjentki – gru-
bość i ciężar jest zbliżony do ludzkiej skóry, przepusz-
czają powietrze, wodoodporne, przez co ryzyko rekcji 
alergicznej jest obniżone [7, 8]. 
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Problemy pielęgnacyjne pacjentów  
po endoprotezie stawu biodrowego

Nursing problems of patients a�er hip replacement

Wszczepienie endoprotezy w przypadku zaawansowa-
nego stadium choroby zwyrodnieniowej stawu biodro-
wego często jest jedyną metodą leczenia. Do zabie-
gu operacyjnego kwalifikuje się pacjentów, u których 
występują dolegliwości bólowe, zaburzenia funkcji lo-
komocyjnej oraz ograniczenia ruchomości w stawie. 
Personel medyczny realizuje plan opieki, poprzez indy-
widualną pracę z chorym i jego rodziną, dokonuje roz-
poznania, planuje działania oraz przeprowadza ich oce-
nę. Sprawując opiekę nad chorymi, stara się osiągnąć 
możliwie najlepszy jej wynik w oparciu o swoją wie-
dzę i doświadczenie. Celem pracy było przedstawienie 
problemów pielęgnacyjnych w opiece nad pacjenta-
mi, w okresie okołooperacyjnym, po endoprotezopla-
styce stawu biodrowego. W pracy zastosowano me-
todę: studium indywidualnego przypadku. W realizacji 
badań zostały wykorzystane techniki badawcze, m.in.: 
wywiad, obserwacja, analiza dokumentacji medycznej. 
Personel medyczny odgrywa ważną rolę w opiece nad 
pacjentami, po operacji endoprotezy stawu biodrowe-
go. Pomaga uzyskać chorym sprawność i samodziel-
ność, przygotowuje do samoopieki i samopielęgnacji 
oraz uczy, jak radzić sobie z niepełnosprawnością.

SŁOWA KLUCZOWE: endoproteza, opieka, leczenie, edukacja

The implantation of an endoprosthesis in the case of 
an advanced stage of hip degenerative disease is often 
the only treatment method. Patients who suffer from 
pain, disorders of locomotor functions and restricted 
mobility in the joint are eligible for surgery. Members 
of medical staff follow the care plan through individual 
work with the patient and his or her family, give a di-
agnosis, plan actions and evaluate them. While tak-
ing care of patients, they try to achieve the best pos-
sible result based on their knowledge and experience. 
The aim of the study was to present nursing problems 
in the care of patients in the perioperative period after 
hip endoprosthetic replacement. The following meth-
od was used in the study: individual case study. The 
research involved, among others, the following tech-
niques: interview, observation, analysis of medical re-
cords. Medical staff play an important role in the care 
of patients after hip replacement surgery. They help 
patients to become fit and independent, they prepare 
them for self-care and self-directed support, they also 
teach them how to deal with disability.

KEY WORDS: endoprosthesis, care, treatment, education
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WSTĘP
Choroby stawów już od stuleci stanowią istotny pro-
blem kliniczny, co związane jest z bardzo znikomym po-
tencjałem naprawczym chrząstki stawowej [1]. Gene-
ruje to duży problem natury społecznej, ekonomicznej 
oraz zdrowotnej. Szacuje się, że około 2 milionów Pola-
ków cierpi na osteoartrozę. Pojawia się ona u osób ak-
tywnych życiowo i zawodowo, w sile wieku. Zwyrodnie-

nie stawów rozpoznawane jest u ponad połowy osób 
po 40. roku życia, a istotne ograniczenie sprawności 
stwierdza się niemal u co piątej. Choroba dotyczy za-
równo kobiet, jak i mężczyzn, choć cięższe postaci do-
minują u kobiet [2]. Istotą choroby zwyrodnieniowej 
jest przedwczesne zużycie i zwyrodnienie tkanek two-
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rzących staw [3]. Najważniejsze objawy zwyrodnienia, 
widoczne na badaniu RTG to: zwężenie szpary stawo-
wej, występowanie osteofitów i torbieli, sklerotyzacja 
podchrzęstnej warstwy kości. Zmiany zwyrodnieniowe 
stawu biodrowego dzieli się na:

– pierwotne (coxarthrosis primaria) (etiologia nie 
jest znana),

– wtórne (coxarthrosis secundaria) spowodowane:
PP wadami wrodzonymi stawu (wrodzonym bio-

drem szpotawym, rozwojową dysplazją),
PP zmianami pourazowymi (zwichnięcia, złama-

nia),
PP przebytymi procesami zapalnymi (nieswoisty-

mi, swoistymi, odczynowymi),
PP ograniczoną wytrzymałością stawu na obcią-

żenia (zaburzenia hormonalne, osteoporoza).
Dolegliwości związane ze zmianami zwyrodnie-

niowymi pojawiają się czasami dopiero wtedy, gdy 
choroba jest już w zaawansowanym stadium. Stopnio-
wo nasila się bolesność stawu (początkowo wysiłkowa, 
następnie spoczynkowa). Rotacja wewnętrzna staje się 
ograniczona, tak jak i rotacja przywiedzenia i odwie-
dzenia w stawie biodrowym. Objawami, świadczącymi 
o zmianach zwyrodnieniowych w stawie biodrowym, są 
również: utykanie oraz narastający przykurcz w przy-
wiedzeniu, zgięciu i rotacji zewnętrznej stawu biodro-
wego. Dochodzi do czynnościowego skrócenia kończy-
ny [3].

W badaniu przedmiotowym można zauważyć chód, 
oszczędzający bolesną stronę. Jest to tzw. chód antal-
giczny. W badaniu fizykalnym charakterystyczne jest: 
utrudnienie wewnętrznej rotacji biodra oraz odtwarza-
nie objawów przy wewnętrznej i zewnętrznej rotacji. 
Wykonuje się również test diagnostyczny, podczas któ-
rego bada się zakres ruchów przy obciążonym stawie 
biodrowym. W tym celu pacjent kładzie się na plecach, 
lekarz rotuje do wewnątrz i na zewnątrz biodro, jedno-
cześnie uciskając udo do panewki stawowej [4].

Według zaleceń Amerykańskiego Kolegium Reu-
matologicznego bazą powinno być leczenie zachowaw-
cze: edukacja pacjenta oraz jego bliskich, zaopatrzenie 
korekcyjne w sprzęt ułatwiający samoobsługę, regu-
larne ćwiczenia fizyczne oraz działania profilaktyczne: 
redukcja masy ciała u ludzi z nadwagą lub otyłością [5].

Decyzja o wykonaniu całkowitej alloplastyki po-
dejmowana jest wtedy, gdy pomimo leczenia zacho-
wawczego zmiany zwyrodnieniowe uniemożliwiają 
normalne funkcjonowanie stawu. Alloplastyka stała się 
najważniejszym sposobem leczenia choroby zwyrod-
nieniowej stawów biodrowych. Endoproteza stwarza 

szansę na przywrócenie zakresu ruchów w stawach, 
uwolnienie od bólu oraz poprawę wydajności chodu [3]. 
Ból początkowo pojawia się po wysiłku np. dźwiganiu, 
forsownym marszu (ból wysiłkowy), ale w miarę upły-
wu czasu staje się samoistny, budzi ze snu (ból spo-
czynkowy). Dolegliwości są na tyle dokuczliwe, że pa-
cjent nie jest w stanie sobie z nimi poradzić, taki stan 
kwalifikuje do zabiegu operacyjnego, bez względu na 
wiek chorego [6]. W zależności od rodzaju dysfunkcji, 
przyczyn oraz wskazań do operacji, wyróżnia się dwa 
rodzaje alloplastyki biodra:

1. artroplastyka pierwotna:
PP częściowa (połowicza lub połówkowa) – część 

szyjki kości udowej i głowę zastępuje się 
sztuczną głową, która koreluje z powierzchnią 
chrzęstną panewki, znajduje zastosowanie tyl-
ko po złamaniach szyjki kości udowej;

PP całkowita (totalna) – głowa i panewka zastą-
pione są sztucznymi elementami, stosuje się 
ją w zaawansowanej artrozie stawu, może być 
bezcementowa lub cementowana;

PP całkowita powierzchniowa – powierzchnie 
stawowe wymienia się na metalowe, stosowa-
na jest u ludzi uprawiających sport, u których 
uszkodzone są trwale wyłącznie powierzchnie 
chrzęstne;

PP resekcyjna – stosuje się w operacjach onkolo-
gicznych, zastępuje się elementami sztuczny-
mi nie tylko staw, ale również części trzonów 
kości po resekcji;

PP artroplastyka wtórna: rewizyjna – pierwsza 
lub kolejna wymiana [6].

Postępowanie lecznicze wobec chorych obejmuje 
nie tylko rozpoznawanie potrzeb biopsychospołecznych 
i pielęgnacyjnych, ale również wczesną rehabilitację 
pooperacyjną. Każdy chory powinien być traktowa-
ny w sposób indywidualny, kompleksowy i interdyscy-
plinarny. Nowoczesna metoda leczenia ortopedyczne-
go stawia na działania zindywidualizowane, a zarazem 
różnorodne. Polega na jednostkowej pracy z chorym 
i jego rodziną. Proces indywidualnej opieki składa się 
z rozpoznania pielęgniarskiego, zaplanowania działań 
oraz oceny końcowej. Jest to proces ciągły, przewidzia-
ny na dłuższy czas i prowadzony w oparciu o współ-
pracę z innymi członkami zespołu terapeutycznego [7].

W początkowej fazie bardzo ważne jest przygoto-
wanie psychiczne do zabiegu operacyjnego. Niedosta-
teczna wiedza jest częstym powodem stresu. Jeszcze 
przed operacją pacjent powinien otrzymać wyczer-
pujące informacje odnośnie do zasad przygotowania 
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do zabiegu, planu pielęgnacji i rehabilitacji. Konieczne 
jest podjęcie działań edukacyjnych, nawiązujących do 
elementów profilaktyki, które pozwolą włączyć chore-
go do aktywnego uczestnictwa w proces leczniczo-pie-
lęgnacyjny [8].

Endoprotezoplastyka, jako operacja wykonana 
w zakresie narządu ruchu, wymaga szczególnego in-
struktażu nauki chodzenia o kulach oraz przy użyciu 
balkonika. Ważne jest, aby instruktaż ten przeprowa-
dzony został przed operacją [7]. Fizjoterapeuta prezen-
tuje różne sposoby przemieszczania się w łóżku (od-
powiednia pozycja ułożeniowa na boku) oraz siadania, 
które chory wykorzysta po zabiegu. Zachęca do nauki 
efektywnego kaszlu, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń 
przeciwzakrzepowych oraz samodzielnej stabilizacji 
rany pooperacyjnej. Każda faza nauki powinna być za-
kończona oceną uzyskanych efektów poprzez samo-
dzielne, poprawne wykonanie wszystkich elementów 
przez osobę zakwalifikowaną do operacji [8].

Podstawą leczenia pooperacyjnego jest odpo-
wiednia terapia przeciwbólowa, która ma wpływ na 
poprawę samopoczucia, oraz zmniejsza ryzyko wystą-
pienia powikłań, a także skraca czas pobytu chorego 
w szpitalu. Kluczowym zadaniem pielęgniarki jest ob-
serwacja chorego, szybka identyfikacja dolegliwości 
bólowych (lokalizacja, natężenie, charakter i czas trwa-
nia) oraz ich likwidacja. Pielęgniarka zwraca uwagę na 
podstawowe parametry życiowe, ponieważ nadmier-
na potliwość, tachykardia, spłycenie oddechu mogą 
świadczyć o obecności bólu.

Cennym uzupełnieniem farmakoterapii są zabie-
gi fizykalne, m.in.: okłady (kompresy ciepłe i zimne), 
naświetlania lampą kwarcową (promieniowaniem ul-
trafioletowym), lampą typu Sollux (promieniowaniem 
podczerwonym), które przynoszą efekt przeciwzapalny 
i przeciwbólowy [9].

Rehabilitacja medyczna przewiduje profesjo-
nalny współudział zespołu terapeutycznego. Pro-
ces pielęgnowania jest spójny z programem leczenia 
i usprawniania. Szczególną rolę odgrywają świadcze-
nia rehabilitacyjne, które zapobiegają powikłaniom po 
unieruchomieniu w łóżku, tj.: niewydolność krążenio-
wo-oddechowa, zatorowość, zakrzepica żył, odleżyny, 
ograniczenia ruchów w stawach, apatia i depresja [9]. 
W opiece pielęgniarskiej zastosowanie znajdują rów-
nież elementy kinezyterapii: ćwiczenia oddechowe, od-
powiednie ułożenie chorego, ćwiczenia mobilizujące 
krążenie obwodowe, pionizacja, nauka chodzenia, ćwi-
czenia samoobsługi.

CEL PRACY
Celem pracy jest przedstawienie roli i zadań zespołu 
terapeutycznego w opiece przed i pooperacyjnej pa-
cjentów po endoprotezie stawu biodrowego.

Opieka pielęgniarska oparta jest na założeniach 
Virginii Henderson, która to podkreślała, jak ważna jest 
aktywność człowieka, podejmowana na rzecz zdrowia. 
Według Virginii Henderson, osoba uważana była jako 
niezależna całość, która funkcjonowała poprzez zaspo-
kajanie uniwersalnych 14 potrzeb. Zdrowie natomiast 
określiła jako zdolność do samodzielnego zaspokaja-
nia potrzeb, w sytuacji braku niezależności pacjenta 
powinien on być wspomagany przez pielęgniarkę. Ele-
mentami środowiska człowieka są warunki socjalno-
-bytowe, osoby z kręgu rodziny, oraz zachodzące mię-
dzy nimi relacje.

METODA, TECHNIKI I NARZĘDZIA 
BADAWCZE
Plan opieki opracowano na przykładzie 84-letniej ko-
biety zakwalifikowanej do operacji całkowitej endo-
protezoplastyki stawu biodrowego, z powodu dolegli-
wości bólowych oraz dużych trudności w poruszaniu 
się. Powodem dolegliwości była choroba zwyrodnie-
niowa stawu biodrowego.

W pracy została zastosowana metoda studium in-
dywidualnego przypadku oraz następujące techniki ba-
dawcze: 

PP wywiad – jako sposób gromadzenia informacji, 
poprzez bezpośredni kontakt z badanymi osobami;

PP obserwacja – która jest planowa, celowa, obiek-
tywna, selektywna i dokładna;

PP analiza dokumentacji medycznej – analizie pod-
daje się dokumenty, tj. historie choroby, wyniki 
badań, karty samokontroli i karty obserwacyjne 
[10];

PP skale: skala numeryczna NRS (Numeric Rating 
Scale) od 0 – brak bólu do 10 – najsilniejszy ból, 
jaki można sobie wyobrazić;

PP skala wzrokowo-analogowa VAS (Visual Analogue 
Scale) – stopień odczuwanego bólu chory zazna-
cza na liniowym odcinku o długości 10 cm, gdzie 
0 – brak bólu, a 10 – najsilniejszy ból, jaki można 
sobie wyobrazić [11];

PP skala ASA (American Society of Anesthesiologists) 
– określa fizyczny stan chorego. Jest to skala ry-
zyka operacyjnego. Im stopień skali ASA jest wyż-
szy, tym większe jest ryzyko operacyjne i wyższa 
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śmiertelność, a także konieczność zastosowania 
elementów intensywnej terapii [8];

PP skala NYHA (New York Heart Association) służy do 
oceny wydolności układu krążenia [8].
Obserwacja prowadzona była od pierwszej do 

piątej doby po zabiegu endoprotezoplastyki stawu bio-
drowego. Na podstawie zebranych danych i informacji 
ustalono hierarchię potrzeb pacjentki.

PROBLEMY OPIEKI
Problem 1: Ból rany pooperacyjnej
Cel: zmniejszenie bólu.
Działania:

− podwyższenie progu bólowego poprzez: życzliwość, 
zrozumienie, uspokojenie, zapewnienie spokojnego 
snu, zastosowanie odpowiednich leków przeciwbó-
lowych, przeciwlękowych (wg zlecenia lekarza),

− pomiar bólu w równych odstępach czasowych, np. 
4 razy na dobę, wykorzystując skalę numeryczną 
NRS (11 punktowa skala numeryczna bólu), do-
kumentowanie pomiarów, leczenie powinno być 
wdrożone jeżeli ból w spoczynku wynosi 3 i wię-
cej, a podczas ruchu 4 i więcej,

− obserwacja natężenia i charakteru bólu,
− zapewnienie spokoju i ciszy,
− zastosowanie farmakoterapii przeciwbólowej na 

zlecenie lekarza, w ciągłym wlewie dożylnym lub 
domięśniowo,

− zastosowanie udogodnień typu krążki, wałki, pod-
pórki,

− obserwacja opatrunku na ranie.
Ocena: ból zmniejszył się, w skali od 0 do 10, pacjent-
ka oceniła go na 2.

Problem 2: Lęk przed zmianą opatrunku, spowo-
dowany bólem rany pooperacyjnej
Cel: zniwelowanie dolegliwości bólowych oraz strachu.
Działania:

− udział w farmakoterapii przeciwbólowej: podawa-
nie leku przeciwbólowego, np. w pompie infuzyj-
nej, ustalanie dawki leku w zależności od nasilenia 
bólu zgodnie ze zleceniem lekarza,

− zwiększenie dawki leków przeciwbólowego, przed 
wykonaniem opatrunku zgodnie ze zleceniem le-
karza,

− zastosowanie niefarmakologicznych metod zmniej-
szenia bólu:
PP okłady (kompresy ciepłe i zimne),
PP naświetlania lampą kwarcową (ultrafiolet) 

oraz lampą Sollux (podczerwień),

PP stworzenie warunków sprzyjających odpo-
czynkowi,

PP odpowiednie ułożenie w pozycji redukującej 
napięcie rany pooperacyjnej,

− okazanie wsparcia oraz empatii przez pielęgniarkę.
Ocena: ból oraz lęk podczas zmiany opatrunku zmniej-
szył się.

Problem 3: Ryzyko ograniczenia ruchów w stawach
Cel: zapobieganie zmianom patologicznym w obrębie 
układu ruchu.
Działania:

− wyjaśnienie konieczności wykonywania ćwi-
czeń usprawniających z powodu ryzyka powikłań 
w układzie ruchu,

− współudział w ćwiczeniach wykonywanych przez 
pacjentkę, zastosowanie ćwiczeń biernych oraz 
izometrycznych i czynnych, zapobiegających zani-
kom mięśniowym, tj.:
PP wyprosty i zgięcia, odwiedzenia i przywiedze-

nia palców rąk i stóp,
PP krążenia nadgarstków i stóp, zaciskanie ręki 

w pięść,
PP naprzemienne zgięcia oraz wyprosty kończyn 

w stawach kolanowych i łokciowych,
PP izometryczne, kilkusekundowe napięcia mięśni 

pośladkowych i mięśni czworogłowych uda;
− odpowiednie ułożenie kończyn i ciała tak, aby za-

pobiec wadliwym ustawieniom stawów (polega-
jące na odbarczeniu części ciała narażonych na 
ucisk, zabezpieczeniu pozycji pośrednich w sta-
wach, zabezpieczeniu przed niedokrwieniem),

− obserwacja tolerancji wysiłku chorej oraz polece-
nie odpoczynku po ćwiczeniach rehabilitacyjnych,

− etapowe zwiększanie zakresu wykonywanych 
ćwiczeń, z uwzględnieniem możliwości indywidu-
alnych pacjenta,

− zastosowanie zabiegów fizjoterapeutycznych 
w postaci masażu, który obniża napięcie mięśnio-
we oraz zapobiega przykurczom mięśniowym (w 
procedurach pielęgniarskich wykorzystuje się ma-
saż klasyczny), tj.:
PP głaskanie – poprawia ukrwienie mięśni, roz-

luźnia je,
PP rozcieranie – rozluźnia tkanki podskórne, obni-

ża pobudliwość nerwów,
PP oklepywanie – zwiększa napięcie mięśni, zwę-

ża naczynia krwionośne (słabe oklepywanie), 
rozszerza naczynia krwionośne (silne oklepy-
wanie).
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Ocena: zmiany patologiczne w obrębie narządu ruchu 
nie wystąpiły.

Problem 4: Zagrożenie wystąpieniem choroby za-
krzepowo-zatorowej
Cel: zapobieganie wystąpieniu zaburzeń w układzie 
sercowo-naczyniowym.
Działania:

− monitorowanie parametrów życiowych: tętno, ci-
śnienie tętnicze krwi, oddechy,

− obserwacja stanu nawodnienia organizmu: diure-
za, bilans płynów, wilgotność skóry i błon śluzo-
wych,

− uzupełnianie niedoborów wodnych i elektrolito-
wych (i.v. – płyny izotoniczne, np. 0,9% NaCl, PWE, 
5% Glukoza, doustnie – czysta woda),

− współudział w usprawnianiu pacjentki w sposób 
stopniowy (ćwiczenia bierne i czynne, zmiana 
pozycji, pionizacja z zachowaniem ostrożności 
– asystowanie podczas wstawania, stosowanie 
chodzika bądź kul),

− współudział w farmakoterapii przeciwzakrzepo-
wej oraz obserwacja reakcji organizmu pacjentki 
na wdrażane leczenie,

− zastosowanie działań likwidujących zastój żylny 
oraz poprawiających krążenie obwodowe tj.:
PP wyższe ułożenie kończyn dolnych (kąt. 30-40°),
PP wykonywanie ćwiczeń izometrycznych, ruchów 

biernych i czynnych w stawach (powtórzenia 
ćwiczeń czynnych: 15-20 razy, ćwiczeń izo-
metrycznych 50 razy z utrzymaniem napięcia 
około 3 sekund; ćwiczenia powtarzano w cią-
gu dnia od 4 do 10 razy, w zależności od moż-
liwości pacjentki),

PP stosowanie pończoch uciskowych na kończyny 
dolne.

Ocena: zaburzenia w układzie sercowo-naczyniowym 
nie wystąpiły.

Problem 5: Ryzyko odleżyn
Cel: zapobieganie powstawaniu odleżyn.
Działania:

− dokładna obserwacja skóry, w miejscach podat-
nych na wystąpienie odleżyn,

− zastosowanie udogodnień typu: materace prze-
ciwodleżynowe, krążki, wałki, podpórki (w miej-
scach szczególnie narażonych na powstawanie 
odleżyn, np. pod pięty, pod łokcie, pod pośladki; 
należy pamiętać, aby udogodnienia stosować 

z przerwami, a chorej należy przypominać o poru-
szaniu stopami i nogami),

− pomoc w wykonywaniu toalety całego ciała, na-
stępnie bardzo delikatne wycieranie skóry, szcze-
gólnie w okolicach fałdów,

− zastosowanie środków natłuszczających w miej-
scach narażonych na ucisk, na przykład: PCV 30, 
oliwka, talk, Sudocrem,

−	 zmiana	pozycji	 (co	najmniej	co	2	godziny)	oraz	na-
cieranie,	masaż	oraz	oklepywanie	miejsc	szczególnie	
narażonych	 na	 zmiany	 skórne	 aktywizowanie	 pa-
cjentki	poprzez	wykonywanie	ćwiczeń ruchowych:
PP ćwiczenia czynne kończyny operowanej (pro-

stowanie, zginanie stopy, ruchy okrężne),
PP ćwiczenia izometryczne kończyny operowanej 

(wciskanie kolana w podłoże),
PP ćwiczenia izometryczne (zaciskanie poślad-

ków w pozycji leżącej, siadzie oraz w pozycji 
stojącej),

PP ćwiczenia czynne kończyny zdrowej (prosto-
wanie, zginanie, krążenie do wewnątrz i na 
zewnątrz),

PP ściskanie nogami wałka ułożonego pomiędzy 
udami,

PP unoszenie bioder ze zgiętymi nogami w leże-
niu na plecach (od ok.4-5 doby);

− zastosowanie diety uzupełniającej niedobory 
wodno-elektrolitowe oraz diety wysokobiałkowej, 
dostarczanie organizmowi odpowiednich składni-
ków odżywczych, w celu zapobiegania infekcjom 
ogólnoustrojowym:
PP posiłki bogate w produkty pochodzenia zwie-

rzęcego, jak i roślinnego,
PP owoce i warzywa powinny być podawane do 

każdego posiłku, najlepiej krótko gotowane,
PP ograniczyć podaż mięsa do 1-3 razy w ty-

godniu, zastępując je np. rybami, roślinami 
strączkowymi, które są również dobrym źró-
dłem białka,

PP ograniczyć tłuszcze zwierzęce, zastępując je 
olejami roślinnymi, które zawierają nienasy-
cone kwasy tłuszczowe,

PP ograniczyć podaż soli kuchennej (jedna płaska 
łyżeczka dziennie);

− zachowanie zasad aseptyki, podczas wykonywa-
nia zabiegów pielęgniarskich.

Ocena: skóra pacjentki jest czysta, odleżyny nie wy-
stąpiły.
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Problem 6: Możliwość infekcji/zapalenia płuc
Cel: zapobieganie zmianom patologicznym w układzie 
oddechowym.
Działania:

− prawidłowe ułożenie pacjentki, zapewniające 
drożność układu oddechowego (półwysokie, wy-
sokie), zastosowanie drenażu ułożeniowego (uło-
żenie chorej głową niżej, wydzielina siłą ciężkości 
spłynie do gardła i tchawicy, ułatwi to jej odkrztu-
szenie),

− oklepywanie pleców (w pozycji siedzącej, głowa 
powinna znajdować się na tym samym poziomie 
z resztą ciała, oklepując plecy dochodzi do wibra-
cji płuc i dróg oddechowych, rozluźnienia wydzie-
liny i łatwiejszej jej ewakuacji),

−	 zapewnienie	 odpowiedniego	 mikroklimatu	 na	 sali	
(wilgotność	na	poziomie	40-60%,	temperatura	oko-
ło	18-20	°C),

− asystowanie w gimnastyce oddechowej (ćwicze-
nia oddechowe wymagają współpracy świadomej 
chorego, np. oddychanie wspomagane ruchami 
ramion – podczas unoszenia ramion wykonuje się 
wdech, podczas opuszczania wydech, ćwiczenie 
można wykonywać samodzielnie lub z pomocą 
pielęgniarki),

− obserwacja w kierunku infekcji dróg oddecho-
wych (kontrola oddechu, temperatury i tętna),

− nauka technik pobudzających odruch kaszlu (wy-
dech przedłużony) oraz zwiększających siłę kaszlu 
(nacisk na powłoki brzuszne), pozwalających na 
skuteczne odkrztuszanie zalęgającej wydzieliny.

Ocena: zaburzenia ze strony układu oddechowego nie 
wystąpiły.

Problem 7: Niebezpieczeństwo wystąpienia zaka-
żenia z powodu założonego wkłucia żylnego ob-
wodowego
Cel: zmniejszenie ryzyka infekcji.
Działania:

− zapewnienie czystości chorego oraz jego otoczenia,
− zmniejszenie do minimum manipulacji przy dostę-

pie naczyniowym,
− utrzymanie wkłucia dożylnego nie dłużej niż 72 

godziny,
− obserwacja miejsca wkłucia, cech zapalenia: 

obrzęk, zaczerwienienie, miejscowo podwyższona 
temperatura, ból),

− zabezpieczenie wkłucia jałowym koreczkiem,
− zmiana okleiny raz dziennie lub gdy zachodzi taka 

potrzeba (nasiąknięta krwią, brudna),

− udokumentowanie w karcie rodzaju dostępu, daty 
założenia oraz wyników obserwacji.

Ocena: nie doszło do powikłań dostępu naczyniowego.

Problem 8: Możliwość wystąpienia infekcji dróg 
moczowych
Cel: zapobieganie zaburzeniom w układzie moczowym.
Działania:

− obserwacja cech makroskopowych moczu oraz 
ilości wydalanego moczu (przejrzystość, barwa, 
zapach),

− zapobieganie infekcji drogą wstępującą poprzez 
odpowiednią higienę krocza,

− odpowiednia dbałość o pacjentkę, która ma zało-
żony cewnik Foleya do pęcherza moczowego:
PP zwiększenie przyjmowania płynów,
PP codzienne mycie cewnika ciepłą wodą z de-

likatnym środkiem, kierunek od cewnika do 
worka na mocz, tak aby nie przenosić bakterii 
do ujścia cewki moczowej.

PP worek na mocz powinien znajdować się poni-
żej poziomu pęcherza.

− stosowanie działań, pozwalających na opróżnie-
nie pęcherza moczowego w całości, np.: pozycja 
siedząca podczas oddawania moczu do basenu,

− polecenie pacjentce samoobserwacji w kierunku 
wykrycia infekcji dróg moczowych: pogorszenie 
samopoczucia, podwyższenie temperatury, obja-
wy utrudnienia oddawania moczu).

Ocena: infekcja układu moczowego nie wystąpiła.

Problem 9: Ryzyko wystąpienia zaparć z powodu 
ograniczonej ilości ruchu
Cel: zapobieganie zaparciom.
Działania:

− zastosowanie diety bogatej w składniki odżywcze, 
zgodnie z zaleceniami dietetycznymi, tak by uzu-
pełnić niedobory pokarmowe:
PP posiłki bogate w produkty pochodzenia zwie-

rzęcego, jak i roślinnego,
PP owoce i warzywa powinny być podawane do 

każdego posiłku, najlepiej krótko gotowane,
PP ograniczyć podaż mięsa do 1-3 razy w ty-

godniu, zastępując je np. rybami, roślinami 
strączkowymi, które są również dobrym źró-
dłem białka,

PP ograniczyć tłuszcze zwierzęce, zastępując je 
olejami roślinnymi, które zawierają nienasy-
cone kwasy tłuszczowe;
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− wyjaśnienie pacjentce wpływu diety oraz ilości 
wypitych płynów na konsystencje stolca, przedsta-
wienie sposobów ułatwiających wydalanie stolca:
PP przy braku stolca podanie czopka gliceryno-

wego lub wykonanie wlewu przeczyszczające-
go na zlecenie lekarza,

PP wykonanie masażu brzucha (w pozycji leżącej, 
najlepiej rano, należy masować poniżej żołąd-
ka, ruchami kolistymi przez 10 min, masaż wy-
konuje się kilka razy dziennie).

Ocena: zaparcia nie wystąpiły.

Problem 10: Lęk przed wykonywaniem ćwiczeń 
oraz pionizacją
Cel: zniwelowanie lęku.
Działania:

− przedstawienie pacjentce wpływu aktywności fi-
zycznej oraz rehabilitacji oddechowej i ruchowej 
na prawidłowe funkcjonowanie narządów,

− zapewnienie pacjentce poczucia bezpieczeństwa, 
poprzez okazaną pomoc, obecność oraz asysto-
wanie przy wykonywaniu ćwiczeń ruchowych,

− współudział w wykonywaniu ćwiczeń czynnych 
(zdrowych części ciała), biernych, izometrycznych, 
następnie wykonywanie ćwiczeń czynnych zdro-
wiej kończyny, pierwsza pionizacja poprzedzona 
siadaniem na brzegu łóżka ze spuszczonymi koń-
czynami dolnymi, próby chodzenia we współpracy, 
początkowo z balkonikiem, następnie z kulami,

− ostrożne, stopniowe zwiększanie zakresu wyko-
nywanych ćwiczeń, zwracając uwagę na stan pa-
cjenta oraz zastosowane metody leczenia opera-
cyjnego,

− obserwacja stopnia tolerancji wysiłku wykonane-
go przez pacjenta (oddech, tętno, ogólne samopo-
czucie), zapewnienie odpowiednich warunków do 
wypoczynku.

Ocena: lęk pacjentki zmniejszył się, chętniej współpra-
cuje oraz wykonuje zalecane ćwiczenia.

Problem 11: Obniżenie nastroju i niepokój, z po-
wodu długotrwałego unieruchomienia i zależno-
ści od innych osób
Cel: poprawa nastroju chorego.
Działanie:

− okazanie pacjentowi zainteresowania oraz obję-
cie go troskliwą i ciepłą opieką,

− umożliwienie choremu rozładowania emocji, po-
przez wyrażenie uczuć i wypowiedzenie nurtują-
cych go problemów,

− koncentrowanie się podczas rozmowy na czynno-
ściach możliwych do zrealizowania, a nie na ogra-
niczeniach spowodowanych obecną dysfunkcją,

− zastosowanie psychoterapii elementarnej:
PP tworzenie właściwej atmosfery,
PP zdolność do empatii,
PP terapeutyczna postawa w komunikacji z pa-

cjentem,
PP komunikacja niewerbalna (mimika twarzy, do-

tyk gesty, wzrok),
− przedstawienie pacjentowi efektów rehabilitacji 

oraz możliwości przywrócenia utraconej spraw-
ności narządu,

− współudział w organizowaniu czasu wolnego pa-
cjenta (włączenie telewizora, jeżeli znajduje się na 
sali, zaproponowanie prasy, krzyżówek, książki),

− wykorzystanie czynności rehabilitacyjnych i lecz-
niczo-pielęgnacyjnych do nawiązania kontaktu 
emocjonalnego w celu zwiększenia zaufania do 
zespołu.

Ocena: pacjentka i jego rodzina mają większą wiedzę 
na temat opieki domowej, obawy się zmniejszyły.

Problem 12: Obawa przed powrotem do domu
Cel: obniżenie obaw i lęku przez przygotowanie pacjen-
ta oraz jego rodziny do samoopieki.
Działania:

− wyjaśnienie konieczności używania podczas cho-
dzenia sprzętu rehabilitacyjnego, tj. kule pacho-
we, łokciowe, balkonik, współudział w nauce po-
sługiwania się danym sprzętem,

− wyjaśnienie konieczności zachowania równowagi 
pomiędzy ćwiczeniami a odpoczynkiem (nie nale-
ży obciążać operowanego stawu zbyt dużym wy-
siłkiem),

− pouczenie o zachowaniu ostrożności w codziennym 
życiu, aby nie doszło do zwichnięcia endoprotezy:
PP unikanie silnych ruchów rotacyjnych na ze-

wnątrz i do wewnątrz,
PP unikanie głębokiego siadu,
PP zakaz siadania na brzegu krzesła, z nogą prze-

łożoną na nogę,
PP unikanie większego przywiedzenia,
PP zakaz noszenia ciężarów;

− prośba do rodziny pacjentki przystosowania 
mieszkania do potrzeb chorego, w miarę możli-
wości, aby ułatwić codzienne funkcjonowanie:
PP pomoc w transporcie,
PP usunięcie dywanów i kabli z podłogi, aby unik-

nąć upadku,
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PP przestawienie mebli, aby ułatwić poruszanie 
się o kulach czy balkoniku,

PP konieczność zakupu nakładki podwyższającej 
sedes;

− wyjaśnienie pacjentowi i jego rodzinie istoty sto-
sowania zbilansowanej diety, mającej wpływ na 
proces gojenia (rola białka w organizmie),

− poinformowanie pacjenta o konieczności natych-
miastowego zgłoszenia do lekarza, gdy pojawią 
się dolegliwości ze strony operowanej kończyny 
(nasilający się ból, infekcja w obrębie skóry oraz 
tkanek położonych głębiej, obluzowanie, zesztyw-
nienie stawu, zwichnięcie stawu).

Ocena: nastrój pacjentki uległ poprawie, problem wy-
maga dalszych działań.

DYSKUSJA
Zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego uważa się 
za jedną z najczęstszych chorób narządu ruchu. Świa-
towa Organizacja Zdrowia uznała tę chorobę za jed-
no z istotniejszych zagrożeń cywilizacyjnych [5]. Zmia-
ny zwyrodnieniowe powodują, że duża liczba chorych, 
w przedziale wiekowym 50-80 lat, wymaga wszcze-
pienia sztucznego stawu biodrowego. W Polsce rocz-
nie wykonuje się kilkanaście tysięcy wszczepień en-
doprotez stawu biodrowego, a potrzeby są jeszcze 
większe [6].

Zmiany zwyrodnieniowe można podzielić na pier-
wotne i wtórne. Według Tylman, koksartoza o znanej 
etiologii to zespół chorobowy, polegający na zwyrod-
nieniu i zużyciu tkanek tworzących staw [6]. Majda (i 
wsp.) do czynników pierwotnych, mających wpływ na 
pojawienie się choroby zwyrodnieniowej zalicza: płeć, 
wiek, nadwagę i otyłość, czynniki genetyczne, osłabie-
nie mięśni, niedobory żywieniowe, małą aktywność fi-
zyczną, nikotynizm, ciężką pracę fizyczną, powtarzane 
przeciążenia, niedobór estrogenów [5]. Potwierdzają to 
badania własne, gdyż zmiany zwyrodnieniowe u opi-
sywanej pacjentki miały podłoże pierwotne. Kobieta 
przez całą młodość pracowała fizycznie, na gospodar-
stwie rolnym. Nie uprawiała żadnego sportu oraz cier-
piała na nadwagę.

Gaździk przedstawił powody koksartozy o niezna-
nej etiologii, są to m.in. wady wrodzone stawu, zmia-
ny pourazowe, przebyte procesy zapalne, a także zabu-
rzenia okresu rozwojowego stawu [3]. Literatura jest 
zgodna co do objawów zwyrodnienia stawu biodrowe-
go. Sierakowska (i wsp.) podaje, że choroba zwyrod-
nieniowa stawów objawia się przede wszystkim bólem, 

nasilającym się podczas ruchu i w czasie obciąże-
nia, a ustępującym w spoczynku. W zaawansowanych 
zmianach, ból dokucza również przy braku aktywności, 
oraz podczas snu (problem bezsenności). Kolejną dole-
gliwością, która dotyka ludzi z chorobą zwyrodnienio-
wą stawów, jest sztywność stawowa, po okresie bez-
ruchu, trwająca około 30 minut. Dochodzi również do 
przykurczów. Podczas ruchu mogą pojawić się trzesz-
czenia oraz niestabilność w stawach (zwłaszcza w sta-
wie kolanowym). Zwyrodnieniom może towarzyszyć 
występowanie guzków Heberdena [7].

Pozowski wymienia objawy, tj.: obrzęk, osłabie-
nie mięśni (wtórne do zaników) oraz deformacje (ko-
lana szpotawe, łukowato wygięte podudzia) [6], które 
znalazły potwierdzenie w obserwacji własnej. Pacjent-
ka trafiła na oddział ortopedii z powodu silnego bólu 
w lewym biodrze, utrzymującym się około tygodnia. 
Ból uniemożliwiał sen oraz wykonywanie codziennych 
czynności. Kobieta odczuwała sztywność oraz ogra-
niczenie ruchomości w stawach, przede wszystkim 
w stawie biodrowym, ale również w stawach kolano-
wych (uniemożliwiało to dłuższe spacery, poza miej-
sce zamieszkania). Poruszanie się po mieszkaniu uła-
twiał balkonik, który towarzyszył chorej na co dzień. 
Ból początkowo pojawiał się podczas wysiłku, następ-
nie również podczas spoczynku. Obecne były obrzęki 
kończyn dolnych. Przykurcze oraz deformacje nie wy-
stąpiły. Kobieta nie stosowała żadnych zabiegów kon-
wencjonalnych typu zabiegi fizykoterapeutyczne, na-
świetlania, profesjonalny masaż. Z bólem radziła sobie 
poprzez stosowanie leków przeciwbólowych kupowa-
nych bez recepty. Podczas silnego bólu biodra, stoso-
wała termofor, który go nieco łagodził. Pacjentka nie 
była pod opieką specjalisty, jej wiedza na temat choro-
by była znikoma. Dopiero nieprzemijający i nasilający 
ból biodra skłonił kobietę do wizyty u lekarza.

Z przeprowadzonych badań oraz obserwacji Sie-
rakowskiej i wsp. wynika, że u ludzi ze zwyrodnieniem 
stawów, najbardziej dokuczliwym objawem jest ból, 
oraz ograniczenie ruchomości w stawach. Większość 
przebadanych ludzi po 77. roku życia odczuwa również 
sztywność stawów [12]. Doroszkiewicz i Bień potwier-
dzają, że ból narządu ruchu występuje u co drugiej oso-
by po 65. roku życia. Cierpiący z powodu bólu narzą-
du ruchu najczęściej radzą sobie, stosując nacierania, 
plastry rozgrzewające, termofor oraz poduszkę elek-
tryczną. Wśród badanych farmakologia jest bardzo po-
pularną metodą radzenia sobie z bólem. Chorzy stoso-
wali leki przeciwbólowe, ogólnodostępne. Pod opieką 
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lekarza była niewielka liczba osób. Edukacja na temat 
znaczenia aktywności fizycznej oraz skutków stosowa-
nia farmakoterapii prowadzonej bez konsultacji z le-
karzem była na niskim poziomie [13]. Z kolei badania 
Andruszkiewicz i wsp. wykazują, że cierpiący na zwy-
rodnienie stawu biodrowego radzili sobie z bólem po-
przez modlitwę, pokładanie nadziei, najrzadziej zaś 
stosowali przewartościowanie doznań bólu [14].

Jak podaje literatura, podstawą leczenia choro-
by zwyrodnieniowej stawu biodrowego jest fizjote-
rapia. Poprawia ona stabilizację stawu, elastyczność 
tkanek, wzmacnia mięśnie utrzymujące biodro. Istot-
na jest również aktywność fizyczna np. jazda na ro-
werze stacjonarnym [4]. Badania jednak wykazują (np. 
Doroszkiewicz i Bień), że chorzy rzadko stosują fizjote-
rapię, unikają również aktywności fizycznej. Omawia-
na pacjentka również unikała aktywności fizycznej, nie 
stosowała fizjoterapii. Spowodowało to znaczne za-
awansowanie zwyrodnienia stawu biodrowego. Jedyną 
formą leczenia okazał się zabieg chirurgiczny.

Diagnostyka polega na badaniu fizykalnym, wy-
wiadzie oraz badaniu radiologicznym. Dodatkowo, przy 
wątpliwościach co do rozpoznania, można zlecić punk-
cję stawu (aby wykluczyć RZS lub infekcję) oraz bada-
nie krwi. W badaniu RTG widoczna jest zazwyczaj: skle-
rotyzacja podchrzęstna, zwężenie szpary stawowej, 
osteofity oraz torbiele podchrzęstne [15]. Przedstawia-
na pacjentka jest potwierdzeniem tej tezy. U kobiety 
wykonano badanie fizykalne, przeprowadzono dokład-
ny wywiad oraz zlecono badanie RTG, na którym zaob-
serwowano zwężenie szpary stawowej, osteofity oraz 
sklerotyzację podchrzęstną. Dodatkowe badania nie 
były konieczne. Lekarz jednoznacznie stwierdził zwy-
rodnienie stawu biodrowego lewego, w zaawansowa-
nym stadium. Kobieta została przyjęta na oddział or-
topedii w celu wykonania endoprotezoplastyki biodra 
lewego.

Literatura zaleca dwa rodzaje artroplastyk biodra: 
pierwotne (chory staw zastępuje się sztucznym) albo 
alloplastyki wtórne (obluzowane lub zużyte elementy 
są wymieniane na nowe) rewizyjne. U pacjentki zasto-
sowano alloplastykę całkowitą (totalną), bezcemen-
tową. Pozowski [6] podaje, że endoproteza całkowita 
może być również cementowana, lecz w ostatnich la-
tach wykonuje się ja znacznie rzadziej, tylko u około 
10% pacjentów. Zmiany technologii spowodowały, że 
ustępują one miejsca wszczepom bezcementowym.

Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjne-
go jest bardzo ważną czynnością okołooperacyjną. 

Wieloetapowe przygotowanie obejmuje przygotowa-
nie fizyczne i psychiczne przed, w trakcie oraz po ope-
racji [7]. Pacjentka została fizycznie przygotowana do 
operacji zgodnie z obowiązującymi procedurami. Psy-
chiczne przygotowanie również miało miejsce, poprzez 
poinformowanie o przebiegu leczenia, planie pielę-
gnacji, możliwości wystąpienia powikłań, oraz o spo-
sobach zapobiegania im. Kobieta uzyskała informacje 
na temat czekającej ją rehabilitacji (wczesnej i póź-
nej). Udzielono instruktażu dotyczącego nauki chodze-
nia przy użyciu kul oraz balkonika. Walewska [8] do-
nosi, że w dniu poprzedzającym zabieg powinna być 
przeprowadzona edukacja pacjenta, w celu nauki czyn-
ności, które zapobiegną powikłaniom pooperacyjnym 
(m.in. chorobie zakrzepowo-zatorowej, zapaleniu płuc, 
odleżynom). Pielęgniarka demonstruje pacjentowi ćwi-
czenia oddechowe, ćwiczenia przeciwzakrzepowe oraz 
samodzielne siadanie w łóżku i samodzielne przyjęcie 
pozycji na boku przez chorego [8]. Wszystkie te dzia-
łania zostały uwzględnione w procesie pielęgnowania. 
Pozowski [6] przedstawia schemat usprawniania po-
operacyjnego:

– w „0” dobie po zabiegu pacjent wykonuje ćwicze-
nia oddechowe (10 głębokich wdechów nosem, 
unosząc ramiona, oraz wydech ustami, z równo-
czesnym opuszczaniem ramion). Wprowadza się 
również ćwiczenia izometryczne, po powrocie na-
pięcia mięśniowego;

– w 1. dobie po zabiegu kontynuowane są ćwiczenia 
oddechowe oraz ćwiczenia izometryczne (mięśni 
pośladków, ud, podudzi i brzucha). Wykonuje się 
10-15 cykli po 10 sekund, ćwiczenia powtarza się 
co 2 godziny);

– w kolejnych dwóch dobach wykonuje się ćwiczenia 
czynne (zginanie i prostowanie kończyny opero-
wanej), stopniowo pionizuje się pacjenta, poprzez 
siadanie na brzegu łóżka, następnie wprowadza 
się pionizację przyłóżkową. Pacjent chodzi po-
czątkowo z balkonikiem, następnie z kulami [6].
Kobieta usprawniania była w taki sam spo-

sób. Wszystkie działania rehabilitacyjne odbywały się 
z udziałem pielęgniarki. Potwierdza się założenie, że 
profilaktyka jest ważnym aspektem leczenia.

Przed wypisem pacjenta do domu pielęgniar-
ka, pełniąc funkcję edukacyjną, przygotowuje go do 
radzenia sobie w chorobie. Zwraca szczególną uwa-
gę na: zalecany tryb życia, metody rehabilitacji i ak-
tywności fizycznej, niefarmakologiczne metody walki 
z bólem (techniki relaksacyjne, metody fizykalne), pro-
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filaktykę urazów i upadków (stosowanie sprzętu uła-
twiającego funkcjonowanie w życiu codziennym), die-
tę (konieczność zmniejszenia masy ciała, aby odciążyć 
stawy i zmniejszyć dolegliwości bólowe), przygotowa-
nie rodziny do opieki i odpowiedniego wsparcia cho-
rego [12].

Porównując przypadek opisanej pacjentki z litera-
turą, okazuje się, że jest to przypadek o typowym ob-
razie klinicznym. Zaawansowany proces zwyrodnienio-
wy stawu zmusił lekarzy do wykonania wszczepienia 
całkowitej endoprotezy stawu biodrowego. Poprawa 
chodu, sprawności i wydajności fizycznej oraz elimina-
cji towarzyszącego bólu wskazują na słuszność decyzji, 
jaką była wymiana stawu, oraz na prawidłowo prowa-
dzoną opiekę pooperacyjną.

WNIOSKI
1. Pacjentka po wszczepieniu endoprotezy stawu 

biodrowego zna zasady bezpiecznego wykonywa-
nia czynności życia codziennego, tak by nie doszło 
do zwichnięcia czy obluzowania endoprotezy.

2. Pacjentka i jej rodzina wiedzą, jak istotną rolę 
w powrocie do sprawności odgrywa rehabilitacja, 
przestrzeganie zasad poruszania się, utrzymanie 
prawidłowej wagi, korzystanie z fizykoterapii oraz 
masażu.

3. Pielęgniarka pomaga/asystuje chorym i ich ro-
dzinom w przywracaniu lub utrzymaniu zdrowia, 
zwiększa zdolność do samoopieki i samopielę-
gnacji, adaptuje do sytuacji zmienionej w konse-
kwencji choroby.

4. Pielęgniarka, realizując plan opieki, zapobiega 
również powikłaniom choroby oraz, poprzez udział 
w wczesnej rehabilitacji, pomaga osiągnąć mak-
symalną sprawność ruchową i fizyczną.
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Wpływ czynników społeczno- 
-demogra�cznych na sprawność 

funkcjonalną pacjentów  
po amputacji kończyny dolnej

�e in�uence of socio-demographic factors on the functional  
e�ciency of patients a�er amputation of the lower limb

Amputacja kończyny dolnej często kojarzy się z po-
czuciem zmniejszenia wartości fizycznej, psychicznej 
i społecznej osoby dotkniętej kalectwem. Wyniki reha-
bilitacji osób po amputacji kończyny dolnej oraz czyn-
ników warunkujących akceptację charakteryzują się 
niską wiarygodnością ze względu na pomijanie istot-
nych socjodemograficznych aspektów tego złożone-
go procesu. Celem pracy była analiza czynników spo-
łeczno-demograficznych oraz ich wpływ na sprawność 
funkcjonalną pacjentów po amputacji kończyny dolnej. 
Grupa badana obejmowała 270 pacjentów (76 kobiet 
i 194 mężczyzn, w wieku 18-83 lat), hospitalizowanych 
w Zamiejscowych Oddziałach Rehabilitacji Ogólno-
ustrojowej we Wrocławiu po odjęciu kończyny dolnej 
i przyjętych do nauki chodu w protezie.

SŁOWA KLUCZOWE: amputacja kończyny dolnej, lokomocja 
funkcjonalna, akceptacja

The influence of socio-demographic factors on the func-
tional efficiency of patients after amputation of the low-
er limb. Amputation of the lower limb is often associated 
with a sense of reduced physical, psychological and so-
cial value of a person in disability. The results of rehabili-
tation of persons after amputation of the lower limb and 
factors conditioning acceptance are characterized by low 
credibility due to the omission of important sociodemo-
graphic aspects of this complex process. The aim of the 
work was socio-demographic analysis and its impact on 
the functionality of patients after lower limb amputation. 
The study group consists of 270 patients (76 women and 
194 men, aged 18-83 years), hospitalized in Department 
of Rehabilitation in Wrocław after deduction of the low-
er limb and accepted for gait training in the prosthesis.

KEY WORDS: lower limb amputation, functional locomotion, 
acceptance
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WSTĘP
Amputacja kończyny dolnej może prowadzić do poczu-
cia zmniejszenia wartości fizycznej, psychicznej i spo-
łecznej osoby dotkniętej kalectwem, jak również osła-
bienia relacji społecznych (w sferze pracy, nauki, życia 
towarzyskiego), stanowiących więź z otoczeniem.

W Stanach Zjednoczonych wykonuje się więcej niż 
185 tys. amputacji każdego roku [1]. Główną przyczy-

ną amputacji są choroby układu naczyniowego, w na-
stępnej kolejności powikłania związane z cukrzycą, 
urazy, choroby nowotworowe i wady wrodzone [2-4]. 
W 2017 r. w Polsce wykonano 12 tys. amputacji. Za-
bieg ten jest wykonywany nawet 7 razy częściej niż 
w Holandii. Odjęcie kończyny dolnej obecnie jest trak-
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towane jako zabieg rekonstrukcyjny, mający na celu 
wytworzenie mioplastycznego kikuta, natomiast celem 
rehabilitacji pacjenta po amputacji kończyny dolnej 
jest przywrócenie w pełnym stopniu, wydolności funk-
cjonalnej, samodzielności, umożliwienie udziału w ży-
ciu społecznym. Jak wskazuje literatura przedmiotu, 
odjęcie kończyny dolnej powoduje ograniczenie funk-
cjonowania człowieka w sferze zarówno somatycznej, 
jak i psychospołecznej. Horgan [5] udowadnia, że wie-
le prac omawiających wyniki rehabilitacji osób po am-
putacji kończyny dolnej oraz czynników warunkujących 
akceptację charakteryzuje się niską wiarygodnością ze 
względu na pomijanie istotnych socjodemograficznych 
aspektów tego złożonego procesu.

CEL PRACY
Celem pracy była analiza czynników społeczno-demo-
graficznych oraz ich wpływ na sprawność funkcjonalną 
pacjentów po amputacji kończyny dolnej.

MATERIAŁ I METODA
Protokół badania został zaaprobowany przez Komisję 
Bioetyczną przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocła-
wiu (nr decyzji: KB–164/2011).

Grupa badana obejmuje 270 pacjentów (76 ko-
biet i 194 mężczyzn w wieku 18-83 lat), hospitalizowa-
nych w Zamiejscowych Oddziałach Rehabilitacji Ogól-
noustrojowej we Wrocławiu po odjęciu kończyny dolnej 
i przyjętych do nauki chodu w protezie. Analizie podda-
no tylko przypadki jednostronnej amputacji poniżej lub 
powyżej stawu kolanowego, wykonane z powodów na-
czyniowych i urazowych.

Z badań wyłączono następujące przypadki:
PP odjęcie obu kończyn,
PP wcześniej orzeczone inwalidztwo dotyczące na-

rządu ruchu,
PP współistniejące choroby trwale upośledzające 

sprawność ruchową,
PP rozpoznana choroba psychiczna,
PP brak świadomej i dobrowolnej zgody na udział 

w badaniach.
Podczas pobytu w oddziale wszyscy pacjenci mie-

li prowadzoną przez 6 dni w tygodniu indywidualną ki-
nezyterapię, z uwzględnieniem nauki chodu w protezie. 
Czas hospitalizacji wynosił minimum 4 tygodnie.

Po zakończeniu hospitalizacji oceniano możliwości 
poruszania się osób po odjęciu kończyny dolnej w prote-
zie testem lokomocji funkcjonalnej własnego autorstwa. 
Narzędzie to umożliwiało ocenę poruszania się pacjenta 
w protezie po okresie usprawniania z uwzględnieniem 

powierzchni, po której się poruszał oraz pomocy ortope-
dycznych. Dodatkowo pod uwagę wzięto również wiek 
chorych oraz obciążenia internistyczne (tabela 1).

Tabela 1 Test lokomocji funkcjonalnej

Stopień  
lokomocji Charakterystyka lokomocji Wynik  

lokomocji

1. pełna wydolność chodu po terenie 
płaskim i schodach bardzo dobry

2.
ograniczona wydolność chodu bez 
kul, poruszanie się z kulami po 
terenie płaskim i schodach

dobry

3.
ograniczona wydolności chodu, 
używanie kul, poruszanie się po 
terenie płaskim i schodach

dostateczny

4. wydatne ograniczenie wydolności 
chodu, tylko po terenie płaskim zadowalający

5.
incydentalne chodzenie, używanie 
protezy tylko ze względów 
kosmetycznych

niepomyślny

Źródło: opracowanie własne autorów

Badano również wyniki odległe – po co najmniej 
6 miesiącach od zakończenia hospitalizacji, oceniające 
skuteczność protezowania. W tym celu oceniano:

1. czas używania w ciągu dnia protezy przez pacjen-
tów, biorąc pod uwagę przedziały: do 3 godzin, 
3-8 godzin, powyżej 8 godzin nieużywania prote-
zy (pacjent porusza się tylko przy pomocy kul lub 
wózka inwalidzkiego);

2. korzystanie z zaopatrzenia ortopedycznego: poru-
szanie się samodzielne w protezie, z 1 kulą łokciową, 
2 kulami, także przy pomocy wózka inwalidzkiego;

3. odległość pokonywania w ciągu dnia w protezie: 
do 100 m, 100-500 m, 500-1000 m, powyżej 
1000 m, nie porusza się w protezie.
Dokonano również charakterystyki badanej grupy 

pod względem społeczno-demograficznym. Stwierdzo-
no, że 201 pacjentów mieszkało w dużym lub większym 
mieście, a 69 na wsi lub w małych miejscowościach. 
Wykształcenie podstawowe miało 85 osób, zawodo-
we 11, średnie 93, wyższe 81. Wśród badanych pa-
cjentów było 115 żonatych i 35 mężatek, 39 wdowców 
i 33 wdowy, 25 kawalerów i 4 panny, 14 wolnych męż-
czyzn i 5 wolnych kobiet.

Uzyskane wyniki badań poddano analizie staty-
stycznej, uwzględniając jego zróżnicowanie. Porówna-
nie cech jakościowych (po kategoryzacji) między grupa-
mi rozważań, oraz w tych grupach ze względu na inne 
czynniki, wykonano po stworzeniu tabel krzyżowych te-
stem niezależności chi-kwadrat Pearsona oraz testem 
niezależności, opartym na ilorazie wiarygodności. Rela-
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tywną siłę związku między badanymi tymi testami ce-
chami oceniano poprzez współczynnik V Cramera.

WYNIKI
Rozpatrując miejsce zamieszkania badanych pacjentów, 
przeanalizowano wpływ tej cechy socjodemograficznej 
na wyniki wczesne, związane ze stopniem uzyskanej lo-
komocji funkcjonalnej i z akceptacją inwalidztwa, oraz 
na wyniki odległe, związane z czasem używania protezy, 
z korzystaniem z pomocy ortopedycznych i odległością 
pokonywaną w protezie. W badanej grupie 201 osób 
mieszkało w dużym lub większym mieście, a 69 na wsi 
lub w małych miejscowościach.

W grupie osób zamieszkałych w dużym lub więk-
szym mieście, 32,4% z nich osiągnęło wynik bardzo do-
bry lub dobry, 39,7% wynik dostateczny, zaś 20,9% za-
dowalający, a 7,0% wynik niepomyślny (według testu 
lokomocji przedstawionego powyżej). W grupie osób 
zamieszkałych na wsi lub w małych miejscowościach, 
26% z nich osiągnęło wynik bardzo dobry (1) lub dobry 
(2), 43,6% wynik dostateczny, zaś 21,7% zadowalający, 
a 8,7% wynik niepomyślny. Chociaż wyniki pacjentów 
zamieszkałych w większy ośrodkach były trochę lep-
sze, jednak nie na tyle, by uznać, że miejsce zamieszka-
nia mało istotny wpływ na wynik uzyskanej lokomocji 

funkcjonalnej, co potwierdzono testami niezależności 
(tabela 2).

Wyniki akceptacji inwalidztwa i możliwości używania 
protezy u pacjentów zamieszkałych w większych ośrod-
kach były nieznacznie lepsze (87,6%) niż u osób z mniej-
szych ośrodków (81,2%), jednak nie na tyle, by uznać, że 
miejsce zamieszkania ma istotny wpływ na wynik akcep-
tacji, co potwierdzono testami niezależności (tabela 3).

W tabeli 4 przedstawiono wyniki czasu używania pro-
tezy w ciągu dnia w zależności od miejsca zamieszkania.

W grupie osób zamieszkałych w dużym lub więk-
szym mieście, 22,9% z nich nie używało protezy, 16,4% 
korzystało z niej do 3 godzin, 30,8% od 3 do 8 godzin, zaś 
29,9% ponad 8 godzin. W grupie osób zamieszkałych na 
wsi lub w małych miejscowościach 30,4% z nich nie uży-
wało protezy, 20,3% korzystało z niej do 3 godzin, 23,2% 
od 3 do 8 godzin, zaś 26,1% ponad 8 godzin.

W odróżnieniu od poprzednich tabel, pokazujących 
brak istotnego wpływu miejsca zamieszkania na wyniki 
procesu rehabilitacji (test lokomocji funkcjonalnej i ak-
ceptacja), w przypadku czasu używania protezy przez 
pacjentów zauważono nieznaczną, lecz wyraźną prawi-
dłowość. Statystyczny pacjent zamieszkały w większych 
miastach korzystał dłużej w ciągu dnia z protezy. Za-
obserwowano to zwłaszcza po połączeniu grup 2 i 3, 

Tabela 2 Wyniki uzyskanej lokomocji funkcjonalnej przez badanych pacjentów w zależności od miejsca zamieszkania

Lokomocja
1 2 3 4 5 Razem

Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent

Za
m

ie
sz

ka
ni

e

miasto 17 8,5 48 23,9 80 39,7 42 20,9 14 7,0 201 100,0

wieś i małe 
miejscowości 7 10,1 11 15,9 30 43,6 15 21,7 6 8,7 69 100,0

Źródło: opracowanie własne autorów

Tabela 3 Wyniki akceptacji inwalidztwa i protezy w zależności od miejsca zamieszkania

Akceptacja
Nie Tak Razem

Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent

zamieszkanie
miasto 25 12,4 176 87,6 201 100,0
wieś i małe miejscowości 13 18,8 56 81,2 69 100,0

Źródło: opracowanie własne autorów

Tabela 4 Wyniki czasu używania protezy w ciągu dnia w zależności od miejsca zamieszkania pacjentów

Czas używania
Do 3 h 3–8 h >8 h Nie używa protezy Razem

Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent

zamieszkanie
miasto 33 16,4 62 30,8 60 29,9 46 22,9 201 100,0
wieś i małe 
miejscowości 14 20,3 16 23,2 18 26,1 21 30,4 69 100,0

Źródło: opracowanie własne autorów
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czyli u osób korzystających z protezy ponad 3 godziny. 
Wśród pacjentów zamieszkałych na wsi było to 49,3%, 
a w grupie osób zamieszkałych w mieście 60,7%. Należy 
zwrócić także uwagę, że aż ponad 30% osób zamieszka-
łych w małych ośrodkach nie używała protezy.

W tabeli 5 przedstawiono wyniki korzystania 
z pomocy ortopedycznych w zależności od miejsca za-
mieszkania. Pacjentów podzielono na grupy: 1 – samo-
dzielny w protezie, 2 – z 1 kulą łokciową, 3 – z 2 kulami 
i 4 – także przy pomocy wózka inwalidzkiego.

W grupie osób zamieszkałych w mieście, 7,5% po-
ruszało się samodzielne w protezie, 10,4% wspoma-
gało się jedną kulą łokciową, 38,3% dwoma kulami, 
a 43,8% korzystało z wózka inwalidzkiego. W grupie 
osób zamieszkałych na wsi lub w małych miejscowo-
ściach, 8,7% z nich poruszało się samodzielne w pro-
tezie, 13,0% używało protezy, wspomagając się jedną 
kulą łokciową, 29,0% wspomagało się dwoma kulami, 
a 49,3% korzystało także z wózka inwalidzkiego. Ana-
lizując powyższe wyniki, nie można uznać, by miejsce 
zamieszkania miało istotny wpływ na korzystanie z po-
mocy ortopedycznych, co potwierdzono testami nie-
zależności. Zwraca za to uwagę, że aż prawie połowa 
osób zamieszkałych w małych ośrodkach poruszała się 
także przy pomocy wózka inwalidzkiego (tabela 5).

W tabeli 6 przedstawiono wyniki dotyczące odległo-
ści pokonywanej w ciągu dnia w protezie, w zależności 
od miejsca zamieszkania. Pacjentów podzielono na grupy:

1. nie chodzi w protezie,
2. przechodzi w protezie do 100 m,
3. przechodzi w protezie od 100 m do 500 m,

4. przechodzi w protezie od 500 m do 1000 m,
5. przechodzi w protezie ponad 1000 m.

W grupie pacjentów zamieszkałych na wsi 45% 
osób nie korzystało lub prawie nie chodziło (do 100 m) 
w protezie, a w grupie osób zamieszkałych w mieście 
32,8%. Powyższe dane sugerowały, że istnieje wpływ 
miejsca zamieszkania na sam fakt chodzenia w prote-
zie. Analizując pozostałe wyniki (tzn. u osób więcej cho-
dzących), można zaobserwować brak wpływu miejsca 
zamieszkania na odległości pokonywane w ciągu dnia 
w protezie, co potwierdzono testami niezależności.

W badanej grupie pacjentów wykształcenie podsta-
wowe miało 85 osób, zawodowe 11, średnie 93, a wyższe 
81. W tabeli 7 przedstawiono wyniki uzyskanej lokomocji 
funkcjonalnej przez badanych pacjentów w zależności od 
wykształcenia. Ze względu na małą liczebność grupy osób 
z wykształceniem zawodowym przyłączono je do grupy 
osób z wykształceniem podstawowym.

Osoby z wykształceniem podstawowym i zawo-
dowym uzyskały wynik lokomocji funkcjonalnej bardzo 
dobry w 6,3%, dobry w 18,8%, dostateczny w 40,5%, 
zadowalający w 29,2%, a niepomyślny w 5,2%. Oso-
by z wykształceniem średnim uzyskały wynik lokomo-
cji funkcjonalnej bardzo dobry w 6,5%, dobry w 23,7%, 
dostateczny w 40,8%, zadowalający w 21,5%, a nie-
pomyślny w 7,5%. Osoby z wykształceniem wyższym 
uzyskały wynik lokomocji funkcjonalnej bardzo dobry 
w 14,8%, dobry w 23,5%, dostateczny w 40,7%, zado-
walający w 11,1%, a niepomyślny w 7,4%.

Analizując tabelę, można zauważyć zależność stop-
nia lokomocji funkcjonalnej od wykształcenia. Uogólnia-

Tabela 5 Wyniki korzystania z pomocy ortopedycznych w zależności od miejsca zamieszkania pacjentów

Pomoce
1 2 3 4 Razem

Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent

zamieszkanie
miasto 15 7,5 21 10,4 77 38,3 88 43,8 201 100,0
wieś i małe  
miejscowości 6 8,7 9 13,0 20 29,0 34 49,3 69 100,0

Źródło: opracowanie własne autorów

Tabela 6 Wyniki odległości pokonywanej w ciągu dnia w protezie w zależności od miejsca zamieszkania pacjentów

Odległość
Nie chodzi 
w protezie Do 100 m Od 100 m  

do 500 m
Od 500 m  
do 1000 m >1000 m Razem

Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent

za
m

ie
sz

ka
ni

e miasto 46 22,9 20 9,9 45 22,4 47 23,4 43 21,4 201 100,0

wieś i małe  
miejscowości 21 30,5 10 14,5 9 13,0 12 17,4 17 24,6 69 100,0

Źródło: opracowanie własne autorów
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jąc, wyższy stopień wykształcenia miał pozytywny wpływ 
na uzyskanie lepszego stopnia lokomocji funkcjonal-
nej. W grupie z wykształceniem wyższym, w porównaniu 
z pozostałymi grupami, był najwyższy procent (14,8%) 
osób z wynikiem lokomocji bardzo dobrym. W pozosta-
łych grupach (podstawowe, średnie) procent osób z wy-
nikiem bardzo dobrym był podobny (6,3% i 6,5%), lecz 
sumując w tych grupach wynik lokomocji bardzo dobry 
i dobry (1 i 2), otrzymuje się odpowiednio 25,1% i 30,2%, 
co potwierdza tezę wpływu wykształcenia na uzyskany 
stopień lokomocji funkcjonalnej. Najniższy procentowy 
udział z wynikiem niepomyślnym (5) w grupie z wykształ-
ceniem podstawowym (5,2%) nie zaprzeczał powyższej 
tezie, gdyż sumując grupy z najniższym stopniem lokomo-
cji (4 i 5), uzyskano najwyższy procent 34,4%.

Hipotezę o wpływie wykształcenia na wyniki 
uzyskanej lokomocji funkcjonalnej potwierdzono te-
stem chi-kwadrat Pearsona (na poziomie istotności 
p = 0,094) oraz testem oparty na ilorazie wiarygod-
ności (na poziomie istotności p = 0,076). Współczynnik 
V Cramera wynosił 0,152, co potwierdza pewien zwią-
zek między rozpatrywanymi czynnikami.

Rozpatrując stan cywilny pacjentów (tabela 8), 
przeanalizowano, tak jak przy miejscu zamieszkania 

badanych, wpływ tej cechy na wyniki wczesne, związa-
ne z stopniem uzyskanej lokomocji funkcjonalnej i z ak-
ceptacją inwalidztwa, oraz na wyniki odległe, związane 
z czasem używania protezy, z korzystaniem z pomocy 
ortopedycznych i odległością pokonywaną w protezie. 
W badanej grupie 150 osób było w związkach małżeń-
skich, a 120 w stanie wolnym.

W grupie osób, będących w stanie wolnym, 9,2% 
osiągnęło wynik bardzo dobry, 22,5% dobry (2), 38,3% 
wynik dostateczny, 22,5% zadowalający, a 7,5% wy-
nik niepomyślny. W grupie osób, będących w związ-
kach małżeńskich, 8,7% osiągnęło wynik bardzo dobry, 
21,3% dobry, 42,7% wynik dostateczny, 20% zadowa-
lający, a 7,3% wynik niepomyślny. Analiza tabeli wska-
zuje na brak wpływ stanu cywilnego na wynik uzyska-
nej lokomocji funkcjonalnej. 

Wyniki akceptacji inwalidztwa i możliwości używa-
nia protezy u pacjentów w stanie wolnym były nieznacz-
nie lepsze (89,2%) niż u osób żyjących w stałych związ-
kach (83,3%), jednak nie na tyle, by uznać, że stan cywilny 
miał istotny wpływ na wynik akceptacji (tabela 9).

W tabeli 10 przedstawiono wyniki czasu używa-
nia protezy w ciągu dnia w zależności od stanu cywil-
nego pacjentów.

Tabela 7 Wyniki uzyskanej lokomocji funkcjonalnej przez badanych pacjentów w zależności od wykształcenia

Lokomocja
1 2 3 4 5 Razem

Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent

w
yk

sz
ta

łc
en

ie podstawowe  
i zawodowe 6 6,3 18 18,8 39 40,5 28 29,2 5 5,2 96 100,0

średnie 6 6,5 22 23,7 38 40,8 20 21,5 7 7,5 93 100,0
wyższe 12 14,8 19 23,5 33 40,7 9 11,1 8 9,9 81 100,0
Razem 24 8,9 59 21,9 110 40,7 57 21,1 20 7,4 270 100,0

Źródło: opracowanie własne autorów

Tabela 8 Wyniki uzyskanej lokomocji funkcjonalnej przez badanych pacjentów w zależności od stanu cywilnego

Lokomocja
1 2 3 4 5 Razem

Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent

stan  
cywilny

wolne 11 9,2 27 22,5 46 38,3 27 22,5 9 7,5 120 100,0
w związkach 13 8,7 32 21,3 64 42,7 30 20,0 11 7,3 150 100,0
Razem 24 8,9 59 21,9 110 40,7 57 21,1 20 7,4 270 100,0

Źródło: opracowanie własne autorów

Tabela 9 Wyniki akceptacji inwalidztwa i protezy przez badanych pacjentów w zależności od stanu cywilnego

Akceptacja
Nie Tak Razem

Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent

Stan cywilny
wolne 13 10,8 107 89,2 120 100,0
w związkach 25 16,7 125 83,3 150 100,0

Źródło: opracowanie własne autorów
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Tabela 10 Wyniki czasu używania protezy w ciągu dnia przez badanych pacjentów w zależności od stanu cywilnego

Czas używania
1–3 h 3–8 h >8 h Nie używa protezy Razem

Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent
stan  
cywilny

wolne 21 17,5 31 25,8 37 30,8 31 37,0 120 100,0
w związkach 26 17,3 47 31,3 41 27,3 36 24,0 150 100,0

Źródło: opracowanie własne autorów

Tabela 11 Wyniki korzystania z pomocy ortopedycznych przez badanych pacjentów w zależności od stanu cywilnego

Pomoce
1 2 3 4 Razem

Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent
stan  
cywilny

wolne 11 9,2 13 10,8 36 30,0 60 50,0 120 100,0
w związkach 10 6,7 17 11,3 61 40,7 62 41,3 150 100,0

Źródło: opracowanie własne autorów

Tabela 12 Wyniki odległości pokonywanej w ciągu dnia w protezie w zależności od stanu cywilnego pacjentów

Odległość
Nie chodzi 
w protezie 100 m 100–500 m 500–1000 m >1 km Razem

Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent
stan  
cywilny

wolne 31 25,8 14 11,7 26 21,7 19 15,8 30 25,0 120 100,0
w związkach 36 24,0 16 10,7 28 18,7 40 26,7 30 20,0 150 100,0

Źródło: opracowanie własne autorów

W grupie osób w stanie wolnym, 37% z nich nie uży-
wało protezy, 17,5% korzystało z niej do 3 godzin, 25,8% 
od 3 do 8 godzin, zaś 30,8% ponad 8 godzin. W grupie 
osób żyjących w stałych związkach, 24,0% z nich nie uży-
wało protezy, 17,3% korzystało z niej do 3 godzin, 31,3% 
od 3 do 8 godzin, zaś 27,3% ponad 8 godzin.

Analizując powyższe wyniki, nie można uznać, że 
stan cywilny miał istotny wpływ na czas używania prote-
zy u osób poruszających się w niej. Należy zwrócić uwa-
gę, że aż 37% osób w stanie wolnym nie używało protezy. 
U osób żyjących w stałych związkach było ich tylko 24%.

W tabeli 11 przedstawiono wyniki korzystania 
z pomocy ortopedycznych w zależności od stanu cy-
wilnego pacjentów. Pacjentów podzielono na grupy: 
1 – samodzielne w protezie, 2 – z 1 kulą łokciową, 3 –  
z 2 kulami i 4 – także przy pomocy wózka inwalidzkiego.

W grupie osób w stanie wolnym, 9,2% poruszało 
się samodzielne w protezie, 10,8% wspomagało się jed-
ną kulą łokciową, 30% dwoma kulami, a 50% korzysta-
ło także z wózka inwalidzkiego. W grupie osób żyjących 
w stałych związkach, 6,7% z nich poruszało się samo-
dzielne w protezie, 11,3% używało protezy, wspomagając 
się jedną kulą łokciową, 40,7% wspomagało się dwoma 
kulami, a 41,3% korzystało także z wózka inwalidzkiego.

Podobnie jak przy wpływie na czas używania pro-
tezy, nie można uznać, by stan cywilny miał istotny 
wpływ na korzystanie z pomocy ortopedycznych u osób 
poruszających się w protezie. Zwraca tu także uwagę 

fakt, że aż połowa osób w stanie wolnym poruszała się 
też przy pomocy wózka inwalidzkiego. U osób żyjących 
w stałych związkach było ich tylko 41,3%.

W grupie osób w stanie wolnym, 25,0% pokonywa-
ło odległość ponad 1 km, 15,8% odległość od 500 m do 
1000 m, 21,7% odległość od 100 m do 500 m, 11,7% 
przechodziło w protezie do 100 m, a 25,8% nie chodzi-
ło w protezie. Wśród osób żyjących w stałych związ-
kach 20% pokonywało odległość powyżej jednego ki-
lometra, 26,7% odległość od 500 m do 1000 m, 18,7% 
od 100 m do 500 m, a 10,7% przechodziło w protezie 
tylko do 100 m. Nie chodziło w protezie 25,8%. Ana-
liza tabeli 12 wskazuje na brak wpływ stanu cywilne-
go na odległość pokonywaną w ciągu dnia w protezie.

DYSKUSJA
Stopień zdolności chodzenia w protezie, uzyskany 
w momencie wypisania z oddziału rehabilitacyjnego, 
często nie zostaje utrzymany. W Republice Czeskiej ba-
dania przeprowadzone przez Kalala [6] dowiodły, że je-
dynie 70% zaprotezowanych pacjentów używa protez. 
Pozostałe osoby (około 30%) albo nie używają protez, 
poruszając się na wózkach inwalidzkich, albo korzy-
stają z zaprotezowania jedynie ze względów kosme-
tycznych – dotyczy to szczególnie kobiet. Wyniki ba-
dań autorów, oceniające co najmniej po 6 miesiącach 
od zakończenia hospitalizacji, potwierdzają to nieko-
rzystne zjawisko.
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Przeprowadzając analizę wpływu miejsca zamiesz-
kania na wyniki wczesne, związane ze stopniem uzy-
skanej lokomocji funkcjonalnej w materiale własnym, 
zauważono, że chociaż otrzymane wyniki pacjentów za-
mieszkałych w większych ośrodkach były nieco lepsze 
(tabela 2), to jednak nie na tyle, by uznać, że miejsce 
zamieszkania miało istotny wpływ na wynik uzyskanej 
lokomocji funkcjonalnej. Wyniki akceptacji inwalidz-
twa i możliwości używania protezy u pacjentów za-
mieszkałych w większy ośrodkach były nieznacznie lep-
sze (87,6%) niż u osób z mniejszych ośrodków (81,2%), 
jednak nie na tyle, by uznać, że miejsce zamieszkania 
ma istotny wpływ na wynik akceptacji (tabela 3). Nato-
miast zastosowany przez autorów w ocenie statystycz-
nej model typu logit (binarny) udowodnił, że zmienna 
– miejsce zamieszkania mała wpływ istotny statystycz-
nie (p = 0,078) na akceptację. W przypadku osób miesz-
kających na wsi malało prawdopodobieństwo akcepta-
cji niepełnosprawności i protezy o 54%.

Również rozpatrując czas używania protezy przez 
pacjentów, zauważono nieznaczną, lecz wyraźną pra-
widłowość. Statystyczny pacjent, zamieszkały w więk-
szych miastach, korzystał dłużej w ciągu dnia z protezy. 
Osób, które korzystały z protezy ponad 3 godziny, miesz-
kających w mieście, było 60,7%, a na wsi 49,3%. Na-
leży zwrócić także uwagę, że aż ponad 30% pacjentów 
zamieszkałych w małych ośrodkach nie używało protezy 
(tabela 4). Ponadto, analizując wyniki korzystania z po-
mocy ortopedycznych, spostrzeżono, że prawie połowa 
osób zamieszkałych w małych ośrodkach poruszała się 
także przy pomocy wózka inwalidzkiego (tabela 5). We-
dług autorów bardzo ważną rolę w tym względzie odgry-
wa adaptacja społeczna. Osoby, mieszkające w małych 
miasteczkach i na wsi, trudniej akceptują to, co odmien-
ne. Wszelka inność była spostrzegana od razu, nierzadko 
piętnowana czy wyśmiewana. W dużych miastach oso-
ba po odjęciu kończyny jest bardziej anonimowa, wto-
piona w tłum. Ponadto w małych ośrodkach często oso-
by po odjęciu kończyny nie mogły znaleźć pracy, zajęcia, 
które zmniejszyłoby ich marginalizację. Potwierdzają to 
również inni autorzy [7, 8]. Według badań prowadzonych 
przez Karwat pomiędzy środowiskiem miejskim a wiej-
skim istniały duże różnice w dostępie do wyspecjalizo-
wanej opieki. Mieszkańcy wsi byli praktycznie pozba-
wieni możliwości rehabilitacji w warunkach środowiska 
zamieszkania [9]. Należy podkreślić, że osoby po odjęciu 
kończyny, mieszkające na wsi, często popadały w niepeł-
nosprawność wtórną z powodu braku perspektyw rozwo-
ju, motywacji, możliwości okresowej rehabilitacji w spe-
cjalistycznych ośrodkach, podobne obserwacje poczynili 

Tederko i Karwat [9, 10]. Ograniczenia poruszania się 
były większe wśród osób mieszkających na wsi [7].

Uogólniając, wykształcenie miało pozytywny 
wpływ na uzyskanie lepszego stopnia lokomocji funk-
cjonalnej (tabela 7). W grupie z wykształceniem wyż-
szym, w porównaniu z pozostałymi grupami, był naj-
wyższy procent – 14,8% – osób z wynikiem lokomocji 
bardzo dobrym. W pozostałych grupach (podstawowe, 
średnie) procent osób z wynikiem bardzo dobrym był 
podobny (6,3% i 6,5%), lecz sumując w tych grupach 
wynik lokomocji bardzo dobry i dobry (1 i 2), otrzymu-
je się odpowiednio 25,1% i 30,2%, co potwierdza tezę 
wpływu wykształcenia na uzyskany stopień lokomo-
cji funkcjonalnej. Najniższy procentowy udział z wyni-
kiem niepomyślnym w grupie z wykształceniem pod-
stawowym 5,2% nie zaprzeczał powyższej tezie, gdyż 
sumując grupy z najniższym stopniem lokomocji (4 i 5), 
uzyskano najwyższy procent 34,4%. Podobnie w bada-
niach przeprowadzonych przez Murczyńską i wsp. ko-
biety z wykształceniem podstawowym uzyskały gorszą 
sprawność w lokomocji funkcjonalnej [11].

Odmienne wyniki uzyskał Mohnammed i wsp. Ba-
dacze zaobserwowali, że poziom wykształcenia nie 
miał wpływu na sprawność funkcjonalną pacjentów po 
amputacji kończyny dolnej [12].

Oceniając wpływ stanu cywilnego na wyniki loko-
mocji funkcjonalnej (tabela 8), akceptacji inwalidztwa 
i protezy (tabela 9), czas przebywania w protezie (tabe-
la 10), korzystanie z pomocy ortopedycznych (tabela 11), 
odległość pokonywana w protezie (tabela 12), w wy-
nikach badań własnych nie zauważono istotnej różnicy 
między osobami pozostającymi w związkach i wolnymi. 
Niepokojący był tylko fakt, że połowa pacjentów w stanie 
wolnym korzystała z wózka inwalidzkiego. Weaver i Mar-
shall [13] stwierdzili korelację stałego używania protezy 
i warunków socjalnych osób po odjęciu kończyny. Według 
powyższych autorów 89% osób mieszkających z rodziną 
kontynuowało chodzenie w protezie, a tylko 56% osób ży-
jących samotnie. Jeszcze gorzej przedstawiała się sytu-
acja osób mieszkających w domach pomocy tylko 29% 
korzystało z protezy, a 71% z wózka inwalidzkiego. Au-
torzy wysnuli wniosek, że atmosfera domów pomocy nie 
sprzyjała używaniu protezy [13]. Potwierdziły to również 
wyniki Mohnammed i wsp. – przeprowadzone badania 
ukazały, że stan cywilny miał wpływ na używanie prote-
zy [12]. Również badania Murczyńskiej i wsp. dowiodły, że 
kobiety stanu wolnego, panny wykazują gorsze wyniki lo-
komocji funkcjonalnej [11].

Trudno w sposób jednoznaczny wypowiedzieć się, 
jaki wpływ na adaptację społeczną osób po odjęciu koń-
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czyny miał wpływ stanu cywilnego i fakt posiadania
dzieci. U wszystkich badanych przez autorów mężatek 
życie rodzinne nie uległo zachwianiu po odjęciu kończy-
ny. Natomiast Czapiński w swoich badaniach nad po-
czuciem szczęścia ludzi w różnych warunkach podkreślał 
fakt, że osoby pozostające w związku małżeńskim lepiej 
oceniały swoje życie osobiste, były z natury bardziej po-
godne, optymistycznie nastawione do życia, skłonne do 
oceny pozytywnej każdej rzeczywistości niż „urodzeni” 
pesymiści, którzy trudniej nawiązywali kontakty z ludź-
mi, co czyniło ich mniej skłonnymi do małżeństwa [14]. 
W sytuacji akceptacji kalectwa i powrotu do funkcjo-
nowania społecznego ten czynnik na pewno odgrywał 
ważną rolę. Osoby posiadające dorosłe dzieci, a takie 
stanowiły większość w badanej grupie, miały relatyw-
nie większe szanse na lepszą jakość życia niż bezdzietne 
i samotne. Oczywiście działo się tak tylko w przypadku 
zorganizowania przez dzieci troskliwej opieki z pozytyw-
nymi związkami emocjonalnymi, zapewniającymi opar-
cie psychiczne. Ponieważ w polskim społeczeństwie 
model rodziny, więzi rodzinnych był dość silny, dlatego 
szansa na poprawę jakości życia, a co za tym idzie – 
adaptację społeczną i akceptację kalectwa, była real-
na dla wielu pacjentów. Podobne wyniki w swojej pracy 
uzyskała Adamska. W społeczeństwie polskim istnie-
je pewna hierarchia ważności różnych składowych ja-
kości życia, w której relacje rodzinne zajmowały miej-
sce najważniejsze. Nie ma znaczenia, czy była to osoba 
po odjęciu kończyny czy zdrowa [15]. Jakość życia osób 
po amputacji w porównaniu z okresem przed odjęciem 
kończyny uległa istotnemu pogorszeniu we wszystkich 
dziedzinach życia. Pogorszenie relacji rodzinnych, spo-
łecznych i odgrywania ról rodzinnych badanych chorych 
wskazywało na istniejącą potrzebę zapewnienia im spe-
cjalistycznej pomocy, w celu ułatwienia procesu adapta-
cji społecznej. Pomoc musi dotyczyć nie tylko osoby po 
amputacji, ale także ich bliskich [16, 17].

WNIOSKI
1. Miejsce zamieszkania pacjentów po amputacji 

kończyny dolnej nie miało wpływu na wynik uzy-
skanej lokomocji funkcjonalnej, akceptacji inwa-
lidztwa i możliwości używania protezy.

2. Niepokojący jest fakt, że ponad 30% osób zamiesz-
kujących w małych ośrodkach nie używa protezy.

3. Wykształcenie pacjentów miało wpływ na wynik 
uzyskanej lokomocji funkcjonalnej. Większe wy-
kształcenie miało pozytywny wpływ na uzyskanie 
lepszego stopnia lokomocji funkcjonalnej.

4. Stan cywilny pacjentów nie miał istotnego wpływu 
na wynik uzyskanej lokomocji funkcjonalnej, akcep-
tacji inwalidztwa i możliwości używania protezy 
(czasu używania protezy, odległości pokonywania 
w protezie), korzystania z pomocy ortopedycznych.
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Ocena skuteczności �zjoterapii osób  
starszych z zespołem bólowym kręgosłupa 

w aspekcie funkcjonalnym
Evaluation of the physiotherapy e�ectiveness of elderly people  

with spinal pain syndrome in functional aspect

Dolegliwości lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłu-
pa są jedną z najczęstszych przyczyn bólu współczesne-
go człowieka. W celu zmniejszenia dolegliwości, stosuje 
się szeroko pojętą rehabilitację. Celem pracy była ocena 
skuteczności cyklu fizjoterapii na poprawę stanu funk-
cjonalnego osób starszych z zespołem bólowym dolne-
go odcinka kręgosłupa oraz ustalenie zależności wyni-
ków od czasu trwania dolegliwości bólowych. Badaniem 
objęto grupę, składającą się z 62 osób – 26 mężczyzn 
i 36 kobiet. Wiek badanych zawierał się w przedziale 62-
75 lat. Czas trwania dolegliwości grupy badanej wyno-
sił od 2 do 10 lat. Badania przeprowadzono dwukrotnie: 
przed i po zakończeniu cyklu rehabilitacyjnego. W okre-
sie trzytygodniowym pacjenci przeszli 15 dni zabiego-
wych. Do oceny funkcjonalnej pacjentów wykorzystano 
standaryzowany kwestionariusz ODI – Oswestry Disabi-
lity Index. W badaniach posłużono się wersją dotyczącą 
dolnego odcinka kręgosłupa – Oswestry Low Back Pain 
Disability Index. Zaaplikowane trzytygodniowe postępo-
wanie fizjoterapeutyczne poprawiło stan funkcjonalny 
osób z zespołem bólowym odcinka lędźwiowo-krzyżo-
wego kręgosłupa. Jedynie w kategorii chodzenia, podró-
żowania i życia towarzyskiego w wyznaczonym okresie 
nie stwierdzono poprawy. Stopień poprawy stanu funk-
cjonalnego pacjentów nie był zależny od czasu trwania 
dolegliwości bólowych.

SŁOWA KLUCZOWE: ból, dolny odcinek kręgosłupa, ocena 
funkcjonalna

Lumbosacral spine ailments are one of the most com-
mon causes of pain of contemporary human. In order 
to reduce ailments broadly understood rehabilitation 
is applied. The aim of the study was to assess the ef-
fectiveness of the physiotherapy cycle to improve the 
functional state of older people with lower back pain 
syndrome and to determine the dependence of results 
on the duration of pain. The study included a group of 
62 people – 26 men and 36 women. The age of the re-
spondents ranged from 62-75 years. The duration of 
the symptoms of the study group ranged from 2 to 10 
years. The research was carried out twice: before and 
after the rehabilitation cycle. During the three-week 
period, patients underwent 15 treatment days. A stan-
dardized ODI questionnaire – Oswestry Disability Index 
was used to assess the functional status of patients. 
In the research, the version regarding the lower back 
of the spine – Oswestry Low Back Pain Disability Index 
– was used. The three-week physiotherapeutic proce-
dure applied improved the functional condition of peo-
ple with low back pain syndrome of the spine. Only in 
the category of walking, traveling and social life there 
was no improvement in the specified period. The de-
gree of improvement in the functional status of pa-
tients was not dependent on the duration of pain.

KEY WORDS: pain, lower spine, functional assessment
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WSTĘP
Rozwój cywilizacji w trakcie ostatnich dekad wywołał 
ogromne zmiany w życiu człowieka. Jego stałymi ele-
mentami stały się przede wszystkim stres, pośpiech oraz 
szeroko pojęty wzrost intensywności życia codziennego. 
Bardzo zaskakuje natomiast fakt, że tak znaczne tem-
po życia nie spowodowało wzrostu aktywności fizycznej 
człowieka, lecz znacznie ją ograniczyło. Większość osób 
zarówno pracuje, jak i odpoczywa siedząc. Takie zacho-
wania, bardzo często całkowicie świadome, prowadzą 
nieuchronnie do przewlekłych schorzeń narządu ruchu.

Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO 
(World Health Organization) najczęściej występującą 
dolegliwością jest ból odcinka lędźwiowo-krzyżowego 
kręgosłupa. Dotyka on ok. 85% populacji, zarówno ko-
biet, jak i mężczyzn w każdym wieku [1].

Dominującymi czynnikami, wywołującymi ból od-
cinka lędźwiowo-krzyżowego, są nieprawidłowe po-
zycje i przeciążenia. Prowadzi to do powstawania 
mikrourazów, które sumując się doprowadzają do 
uszkodzenia kręgosłupa i struktur przykręgosłupowych. 
Wywołane jest to głównie poprzez rodzaj wykonywa-
nej pracy, sedenteryjny tryb życia, nadwagę, brak ak-
tywności fizycznej oraz starzenie się organizmu [2, 3].

W pracy zbadano, w jakim stopniu, jednorazowy 
cykl rehabilitacji wpływa na stan funkcjonalny osób 
starszych z bólami dolnego odcinka kręgosłupa oraz 
jakich obszarów dotyczy.

CEL PRACY
Celem pracy była ocena skuteczności cyklu fizjoterapii na 
poprawę stanu funkcjonalnego pacjentów w wieku star-
szym z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa.

W badaniu szczegółowym – ocena funkcjonalna 
odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa w 10 ob-
szarach funkcjonalnych oraz ustalenie zależności sku-
teczności fizjoterapii od czasu trwania dolegliwości 
bólowych.

MATERIAŁ I METODY BADAŃ
Badania zostały przeprowadzone w grupie pacjentów 
Przychodni Specjalistyczno-Rehabilitacyjnej Pulsantis we 
Wrocławiu. Pacjentów usprawniano ambulatoryjnie. Ba-
daniem objęto grupę składającą się z 62 osób – 26 męż-
czyzn i 36 kobiet. Wiek badanych zawierał się w przedziale 
62-75 lat, a jego średnia wynosiła 69,3 lat. Czas trwania 
dolegliwości grupy badanej wynosił od 2 do 10 lat.

Wszyscy badani byli diagnozowani przed terapią 
przez lekarza neurologa. Zlecenie zawierało rozpozna-

nie, rodzaje i liczbę zabiegów. U pacjentów badanej 
grupy stwierdzono dyskopatię odcinka lędźwiowo-
-krzyżowego (25 osób) oraz zmiany zwyrodnieniowe 
odcinka lędźwiowo-krzyżowego (37 osób).

W celu zbadania wpływu czasu trwania dolegli-
wości bólowych na skuteczność cyklu fizjoterapii, gru-
pę badaną podzielono na dwie grupy: grupa 1. obejmo-
wała pacjentów, u których dolegliwości bólowe trwały 
od 2 do 5 lat, natomiast grupa 2. – pacjentów, u któ-
rych dolegliwości trwały 5 lat lub więcej.

Badania przeprowadzono dwukrotnie: na początku 
cyklu fizjoterapii oraz po trzech tygodniach po jego za-
kończeniu. W okresie trzytygodniowym pacjenci prze-
szli 15 dni zabiegowych. Cykl rehabilitacyjny składał 
się z dwóch lub trzech zabiegów fizykoterapeutycznych 
i kinezyterapii. W skład zabiegów fizykoterapeutycz-
nych wchodziła: elektroterapia (prądy diadynamiczne, 
jonoforeza, TENS, prądy interferencyjne), światłolecz-
nictwo (promieniowanie podczerwone, biostymula-
cja promieniowaniem laserowym), pole magnetyczne 
i ultradźwięki. W skład kinezyterapii wchodziła terapia 
manualna metodą Kaltenborna-Evjentha oraz ćwicze-
nia metodą poznańską.

Do oceny funkcjonalnej wykorzystano standary-
zowany kwestionariusz ODI (Oswestry Disability Index). 
W badaniach posłużono się wersją dotyczącą dolnego 
odcinka kręgosłupa OLBPDI (Oswestry Low Back Pain 
Disability Index). Kwestionariusz ma formę ankiety, za-
wierającej 10 zamkniętych pytań, dotyczących wyko-
nywania czynności dnia codziennego: intensywności 
bólu, samoobsługi, podnoszenia, chodzenia, siedze-
nia, stania, snu, życia seksualnego, życia towarzyskie-
go i podróżowania. Każde z pytań miało 6 możliwych 
odpowiedzi punktowanych w skali od 0 do 5. Pacjent 
wybierał jedną odpowiedź, która najlepiej opisywa-
ła jego dolegliwości bólowe w ciągu minionego ty-
godnia [4].Otrzymane podczas badania kwestionariu-
szem OLBPDI dane przedstawiono w formie wartości 
średnich i odchyleń standardowych. Normalność roz-
kładu danych w obrębie wszystkich kategorii zweryfi-
kowano testem Shapiro-Wilka. Ponieważ rozkład da-
nych nie był zgodny z rozkładem normalnym, w celu 
porównania wyników uzyskanych podczas badania 
pierwszego i drugiego posłużono się nieparametrycz-
nym testem kolejności par Wilcoxona. Za istotne staty-
stycznie uznano różnice dla p≤0,05.

W celu analizy ewentualnych związków między 
zmianą stanu funkcjonalnego a czasem trwania dole-
gliwości bólowych, przeprowadzono test korelacji po-
rządku rang Spearmana.
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WYNIKI
Średnią ogólną wartość badania początkowego i koń-
cowego OLBPDI przedstawia ryc. 1.

Sumaryczne średnie wyniki B1 – 15,5 i B2 – 12 
świadczą o poprawie sprawności funkcjonalnej pa-
cjentów po odbyciu cyklu rehabilitacyjnego. Wyniki są 
istotne statystycznie.

Wartości średnie z odchyleniem standardowym 
kategorii „intensywność bólu” w badaniu początkowym 
i końcowym przedstawia ryc. 2. Średnie wyniki B1 – 2,4 
i B2 – 0,9 świadczą o poprawie w zakresie intensywno-
ści bólu. Wyniki są istotne statystycznie.

Wartości średnie z odchyleniem standardowym 
kategorii „samoobsługa” w badaniu początkowym 
i końcowym przedstawia ryc. 3. Średnie wyniki B1 – 
1,1 i B2 – 0,8 świadczą o poprawie w zakresie samo-
obsługi. Wyniki są istotne statystycznie.

Wartości średnie z odchyleniem standardowym 
kategorii „podnoszenie” w badaniu początkowym 
i końcowym przedstawia ryc. 4. Średnie wyniki B1 – 
2,4 i B2 – 1,9 świadczą o poprawie w zakresie podno-
szenia. Wyniki są istotne statystycznie.

Wartości średnie z odchyleniem standardowym 
kategorii „chodzenie” w badaniu początkowym i koń-
cowym przedstawia ryc. 5. Średnie wyniki B1 – 0,7 i B2 
– 0,7. Wyniki nie są istotne statystycznie, zatem cykl 
rehabilitacyjny nie wpływa na poprawę chodzenia po 
odbyciu cyklu rehabilitacyjnego.

Wartości średnie z odchyleniem standardowym 
kategorii „siedzenie” w badaniu początkowym i końco-
wym przedstawia ryc. 6. Średnie wyniki B1 – 1,7 i B2 – 
1,5 świadczą o poprawie w zakresie siedzenia. Wyniki 
są istotne statystycznie.

Ryc. 1 Średnie wartości sumy punktów uzyskanych w OLBPDI 
podczas badania I i II
Źródło: archiwum własne autorów

Ryc. 2 Średnie wartości intensywności bólu uzyskane w OLBP-
DI podczas badania I i II
Źródło: archiwum własne autorów

Ryc. 3 Średnie wartości w kategorii samoobsługi uzyskane 
w OLBPDI podczas badania I i II
Źródło: archiwum własne autorów

Ryc. 4 Średnie wartości w kategorii podnoszenia uzyskane 
w OLBPDI podczas badania I i II
Źródło: archiwum własne autorów
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Ryc. 5 Średnie wartości w kategorii chodzenia uzyskane 
w OLBPDI podczas badania I i II
Źródło: archiwum własne autorów

Ryc. 6 Średnie wartości w kategorii siedzenia uzyskane w  OLBPDI 
podczas badania I i II
Źródło: archiwum własne autorów

Wartości średnie z odchyleniem standardowym 
kategorii „stanie” w badaniu początkowym i końco-
wym przedstawia ryc. 7. Średnie wyniki B1 – 2 i B2 – 
1,8 świadczą o poprawie w zakresie stania. Wyniki są 
istotne statystycznie.

Wartości średnie z odchyleniem standardowym ka-
tegorii „sen” w badaniu początkowym i końcowym przed-
stawia ryc. 8. Średnie wyniki B1 – 1,3 i B2 – 1,0 świadczą 
o poprawie w zakresie snu. Wyniki są istotne statystycznie.

Wartości średnie z odchyleniem standardowym 
kategorii „życie towarzyskie” w badaniu początkowym 
i końcowym przedstawia ryc. 9. Średnie wyniki B1 – 1,4 
i B2 – 1,3. Wyniki nie są istotne statystycznie. Zatem 
cykl rehabilitacyjny nie wpływa na poprawę życia to-
warzyskiego po odbyciu cyklu rehabilitacyjnego.

Wartości średnie z odchyleniem standardowym ka-
tegorii „podróżowanie” w badaniu początkowym i koń-
cowym przedstawia ryc. 10. Średnie wyniki B1 – 1,2 i B2 

– 1,2. Wyniki nie są istotne statystycznie. Zatem cykl re-
habilitacyjny nie wpływa na poprawę w kategorii podró-
żowania po odbyciu cyklu rehabilitacyjnego.

Ryc. 7 Średnie wartości w kategorii stania uzyskane w OLBPDI 
podczas badania I i II
Źródło: archiwum własne autorów

Ryc. 8 Średnie wartości w kategorii snu uzyskane w OLBPDI 
podczas badania I i II
Źródło: archiwum własne autorów

Ryc. 9 Średnie wartości w kategorii życia towarzyskiego uzyska-
ne w OLBPDI podczas badania I i II
Źródło: archiwum własne autorów
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Ryc. 10 Średnie wartości w kategorii podróżowania uzyskane 
w OLBPDI podczas badania I i II
Źródło: archiwum własne autorów

Ryc. 11 Wykres korelacji różnicy punktów uzyskanych w kwe-
stionariuszu OLBPDI między badaniem I i II względem czasu 
trwania bólu; korelacja porządku rang Spearmana r=0,05
Źródło: archiwum własne autorów

Wyniki analizy statystycznej nie wykazują korela-
cji między czasem trwania bólu a skutecznością fizjote-
rapii. Zatem skuteczność fizjoterapii nie jest zależna od 
czasu trwania bólu. Wyniki nie są istotne statystycznie.

DYSKUSJA
Ból dolnego odcinka kręgosłupa jest obecnie jedną 
z najczęstszych dolegliwości współczesnego człowie-
ka. Szacuje się, że około 80% populacji powyżej 40. 
roku życia przynajmniej raz doświadczyło dolegliwo-
ści bólowych ze strony lędźwiowo-krzyżowego odcinka 
kręgosłupa [5, 6]. W celu skutecznego przeciwdziałania 
temu zjawisku niezbędna jest właściwa diagnostyka. 

Niestety bardzo często z powodu utrudnień w diagno-
styce czynnościowej kręgosłupa wszelkie dolegliwości 
ze strony lędźwiowo-krzyżowego odcinka są klasyfiko-
wane jako bóle krzyża [7]. Jednocześnie zalecane pa-
cjentowi zabiegi także mają postać ogólną, uwzględ-
niając głównie przeciwwskazania. Oprócz tego w wielu 
placówkach stosuje się jedynie zabiegi z zakresu fizy-
koterapii, nie uwzględniając kinezyterapii.

Za pomocą kwestionariusza OLBPDI przeanalizo-
wano poszczególne czynności funkcjonalne i porówna-
no wartości przed oraz po cyklu rehabilitacji. Wyniki 
badań wskazują, że trzytygodniowy cykl rehabilitacji 
wpływa na poprawę stanu funkcjonalnego pacjentów 
z dolegliwościami dolnego odcinka kręgosłupa. Wyją-
tek stanowią takie obszary, jak chodzenie, podróżowa-

nie i życie towarzyskie, które nie uległy 
poprawie. Również czas trwania dolegli-
wości nie wpływa na skuteczność 3-ty-
godniowej fizjoterapii.

Dużo publikacji skupia się na przed-
stawieniu leczenia głównie przy pomocy 
zabiegów fizykalnych.

Kujawa i Pyszora w swoich bada-
niach stwierdzają, że prądy diadynamicz-
ne są istotną częścią leczenia zespołów 
bólowych kręgosłupa. W zestawieniu z ul-
tradźwiękami i prądami interferencyjny-
mi, największą poprawę i zmniejszenie 
dolegliwości bólowych uzyskano u pa-
cjentów, u których zastosowano terapię 
prądami diadynamicznymi [8].

W pracy Bednarka i Bilskiego także 
omawiano poszczególne metody fizjoterapii. Również 
magnetoterapia okazała się bardzo efektywną metodą 
w przypadku leczenia zmian zwyrodnieniowych kręgo-
słupa u górników węgla kamiennego [9]. 

Leczenie uzdrowiskowe także odgrywa istotną 
rolę w procesie terapii lędźwiowo-krzyżowego odcinka 
kręgosłupa głównie dzięki kompleksowemu leczeniu. 
Mleczko i wsp. przeprowadzili badania na grupie kobiet 
z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłu-
pa. Pacjentki były poddawane zabiegom z zakresu fi-
zykoterapii, kinezyterapii i masażu. Na początku tera-
pii przeprowadzono ankietę OLBPDI. Po zakończonym 
cyklu okazało się, że dolegliwości bólowe znacznie się 
zmniejszyły, a pacjentki znacznie niżej oceniły swój po-
ziom niepełnosprawności w stosunku do początku te-
rapii. Część pacjentek, które przyjmowały leki przeciw-
bólowe, znacznie ograniczyło ich dawkę lub całkowicie 
odstawiło leki [10].
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W badaniach przeprowadzonych przez Mordak 
i wsp. ocenie podlegał wpływ okładów borowinowych 
na dolegliwości bólowe oraz ruchomość dolnego od-
cinka kręgosłupa. Po zakończeniu terapii u pacjentów 
nastąpiło nieznaczne zmniejszenie dolegliwości bólo-
wych (średnio w skali VAS z 2 na 1,3) oraz poprawa 
ruchomości we wszystkich zakresach w odcinku lędź-
wiowym kręgosłupa. Natomiast stosowanie zabiegów 
borowinowych w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłu-
pa w odcinku lędźwiowym miało niewielki wpływ na 
poprawę siły badanych grup mięśni [11].

Ciejka i Wójtowicz przeprowadziły badania, mają-
ce na celu ocenę skuteczności zabiegów fizjoterapeu-
tycznych (fizykoterapia i kinezyterapia) w leczeniu cho-
roby zwyrodnieniowo-wytwórczej stawów u pacjentów 
korzystających z leczenia rehabilitacyjnego w ramach 
prewencji ZUS. Na podstawie przeprowadzonych ba-
dań i uzyskanych wyników stwierdzono, że u większości 
chorych (85%) odnotowano zmniejszenie dolegliwości 
bólowych i poprawę stanu funkcjonalnego. Najczęściej 
stosowanymi zabiegami zakresu fizykoterapii były ul-
tradźwięki i pole magnetyczne niskiej częstotliwości. 
Kinezyterapia była dobierana indywidualnie [12]. Wy-
niki autorów są zbieżne z wynikami własnymi.

Kofotolis i Kellis porównali skuteczność dwóch 
technik PNF: Rytmicznej Stabilizacji (RST) i Kombina-
cji Skurczów Izotonicznych (COI) w leczeniu przewle-
kłego bólu dolnego odcinka kręgosłupa u kobiet. Do 
oceny stanu pacjentek wykorzystano kwestionariusz 
Oswestry Low Back Pain Disability Questionaire oraz 
skalę Borga. Z przedstawionych badań wynika, że za-
stosowanie wymienionych technik PNF poprawiło za-
kres ruchomości odcinka lędźwiowo-krzyżowego krę-
gosłupa oraz siłę i wytrzymałość mięśni kręgosłupa. 
Jednocześnie poprawie uległa sprawność funkcjonalna 
badanych. Autorzy twierdzą, że brak znacznej popra-
wy w zakresie odczuć bólowych może wskazywać na 
fakt wieloczynnikowego uwarunkowania bólu. Oprócz 
mechanizmów fizjologicznych, ból może być wywoły-
wany przez czynniki psychologiczne i społeczne. Ba-
dania autorów potwierdzają efektywność intensywnej 
4- tygodniowej terapii, wykorzystującej powyższe tech-
niki [13].

Przedstawione powyżej wyniki badań w znacznym 
stopniu zgodne są z badaniami własnymi, dotyczącymi 
wpływu skuteczności fizjoterapii na dolegliwości bólo-
we dolnego odcinka kręgosłupa.

Pomimo wielu interesujących i pozytywnych wyni-
ków badań klinicznych, nadal wiele aspektów pozostaje 
nierozwiązanych. Jest to spowodowane faktem, że bóle 

w obrębie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego stanowią 
zespół polietiologiczny o zróżnicowanym przebiegu.

Należy także zaznaczyć, że brakuje długotermi-
nowych, kontrolowanych badań, które umożliwiły-
by otrzymywanie rzetelnych, miarodajnych wniosków 
stopnia efektywności długoletniej fizjoterapii chorych 
z przewlekłym bólem lędźwiowo-krzyżowym.

WNIOSKI
1. Zaaplikowane trzytygodniowe postępowanie fi-

zjoterapeutyczne poprawiło stan funkcjonalny 
osób z zespołem bólowym odcinka lędźwiowo-
-krzyżowego kręgosłupa w kategorii samoobsłu-
gi, poziomu bólu, podnoszenia, siedzenia, stania 
i spania.

2. W kategorii chodzenia, podróżowania i życia to-
warzyskiego w wyznaczonym okresie nie stwier-
dzono poprawy.

3. Poprawa stanu funkcjonalnego pacjentów nie 
była zależna od czasu trwania dolegliwości bó-
lowych. Skuteczność fizjoterapii nie jest zatem 
uwarunkowana czasem trwania bólu.
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Lokomocja człowieka jest bardzo ważnym elementem 
jakości życia. Wpływa na samodzielność oraz możli-
wość swobodnego uczestniczenia w życiu codziennym. 
W przypadku amputacji kończyny dolnej, szczególnie 
jeśli ma się do czynienia z przypadkiem, gdy pacjent 
pozbawiany jest stawu skokowego lub stawu kolano-
wego, jakość życia zmienia się w istotnym stopniu.

AMPUTACJA
Amputacja to zabieg operacyjny, polegający na chi-
rurgicznym odjęciu kończyny na poziomie kości wraz 
z tkankami miękkimi. Następnie dochodzi do opraco-
wania oraz zabezpieczenia kikuta. Operacja ta praw-
dopodobnie była jednym z pierwszych zabiegów zna-
nych ludzkości. Pierwsze znaleziska, wskazujące na 
przeprowadzoną amputację, pochodzą już z 3500 r. 
p.n.e., a protezowanie z czasów faraonów.

Obecnie amputacje i wyłuszczenia przeprowadza 
się najczęściej z powodu rozległej martwicy tkanek wy-
wołanej chorobami naczyniowym metabolicznymi, od-
mrożeniem, a także w wyniku infekcji kończyn. Najszer-
szy podział, jaki dotyczy zabiegów w obrębie kończyny 
dolnej, to amputacje małe (dotyczą odjęcia palców lub 
całej stopy razem ze stawem skokowym) oraz amputa-
cje duże (w stawie kolanowym lub biodrowym).

CHÓD PO AMPUTACJI
Główną funkcję, którą może utracić pacjent po ampu-
tacji kończyny dolnej, jest chód. Właśnie z tego względu 
jednym z najważniejszych czynników poprawiających 
funkcjonowanie takiej osoby jest właściwe zaprotezo-
wanie. W zależności od poziomu amputacji oraz jed-
no- lub obustronności odjęcia kończyn, wydatek ener-
getyczny wzrasta od 40% do nawet 200%. Również 
zużycie tlenu wzrasta, co utrudnia pacjentowi swobod-
ne poruszanie się. Czynność tak trywialna i podstawo-
wa, jak chodzenie, staje się nagle dużym wyzwaniem.

Jakość życia u osób po amputacji  
kończyny dolnej

Quality of life in people a�er amputation of the lower limb

Krzysztof Kotecki
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław, tel.: +48 608 558 074, e-mail: krzysztof.kotecki@o2.pl

PROTEZOWANIE
W Polsce protezowanie kończyn dolnych prowadzi się 
dwufazowo. Tuż po amputacji stosuje się protezę tym-
czasową, a następnie po kilku miesiącach protezę osta-
teczną. Od 2014 r. dofinansowanie na zaopatrzenie or-
topedyczne kończyny dolnej po amputacji waha się od 
900 do nawet 7500 zł, w zależności od rodzaju prote-
zy. Powstał również nowy podział, który obejmuje osiem 
różnych klas produktów, o które może starać się pacjent. 
Dodatkowo od 2013 r. można starać się o pieniądze ze 
środków PEFRON w kwocie nawet do 25 tys. zł w przy-
padku zaopatrzenia kończyny dolnej. W dalszym eta-
pie zaopatrywania pacjenta w protezy należy brać pod 
uwagę stopień aktywności danej osoby. Od tego będzie 
zależeć, jaki rodzaj protez będzie najwłaściwszy (me-
chaniczny, pneumatyczny, hydrauliczny).

REHABILITACJA
Innym bardzo ważnym czynnikiem, który będzie wpły-
wać na jakość życia osób po amputacji kończyny dol-
nej, jest prawidłowo przeprowadzona rehabilitacja. 
W pierwszej fazie rehabilitacji (przed zaprotezowa-
niem) należy prowadzić ćwiczenia ogólnousprawniają-
ce oraz te, mające na celu prawidłowy kształtowanie 
kikuta poprzez bandażowanie czy pozycje ułożeniowe. 
Niekiedy dochodzi do komplikacji i zakażeń kikuta, co 
w znacznym stopniu opóźnia możliwość protezowania. 
Oprócz dyskomfortu, powodowanego bólem, pacjen-
towi grozi nawet reoperacja i amputacja na wyższym 
poziomie. Jedną z metod walki z takim stanem rzeczy 
może być użycie larw muchy lucilia sericata, która usu-
wa martwą tkankę, oczyszczając ranę.

Kolejnym czynnikiem jest potrzeba zachowania 
pełnego zakresu ruchu kikuta oraz działania, mające 
zapobiegać powstawaniu przykurczów. Szacuje się, że 
ok. 20% osób po amputacji będzie cierpieć z powodu 
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przykurczów (najczęściej zgięciowych oraz odwiedze-
niowych). Może to powodować utrudnienia w porusza-
niu się oraz bolesność. Należy pamiętać, że ćwicze-
nia powinny być dobierane indywidualnie do pacjenta, 
a nie powielane według ustalonego schematu. Nie 
zmienia to faktu, że osoba po amputacji wymaga bar-
dzo długiej rehabilitacji, co może być kosztowne i po-
chłaniające znaczne ilości czasu.

BÓL
Należy również pamiętać o bólu, który towarzyszy pa-
cjentom, po operacji amputacji kończyny dolnej. Pierw-
sze źródło bólu będzie pochodzić bezpośrednio z kiku-
ta. Ma on zazwyczaj charakter bólu receptorowego, ale 
może mieć także komponentę bólu neuropatycznego, 
jeżeli jego powodem jest tworzący się nerwiak. Czę-
stość występowania wynosi nawet do 60% przypad-
ków po amputacji. Charakter bólu bywa zróżnicowany. 
Zwykle na początku jest on tępy, świdrujący, ciągnący, 
a nawet uciskający, co stwarza wrażenie punktowego 
kłucia. Czasami przybiera również formę bólu palące-
go. Drugi rodzaj bólu to ból fantomowy. Bóle fantomo-
we są projektowane na nieobecnej części ciała, powo-
dując nieprzyjemne doznania czuciowe oraz, co za tym 
idzie, emocjonalne. Bóle te są zazwyczaj ograniczone 
i skoncentrowane w dystalnej części fantomowej koń-
czyny (w przypadku kończyny dolnej – stopy). W po-
wstawaniu bólu fantomowego podstawowe znacze-
nie mają procesy patologicznej przebudowy, zarówno 
w obwodowym układzie nerwowym, jak i na poziomie 
ośrodkowego układu nerwowego. Pomimo że istnie-
ją różne metody walki z tym bólem, trudno wyróżnić 
metodę, która działałaby regularnie i z powtarzalnym 
skutkiem u większej ilości pacjentów.

PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY 
AMPUTACJI

W pierwszych miesiącach od operacji pacjent oprócz 
fizycznych następstw amputacji narażony jest na 
znaczne obciążenie natury psychicznej. Osoba ta musi 
poradzić sobie z całkowicie nową sytuacją, z ograni-
czeniami, jakie powoduje brak amputowanej części 
kończyny i akceptacją takiego stanu rzeczy. Psycholog 
pomaga pacjentowi i jego rodzinie w rozwiązywaniu 

aktualnych problemów, związanych z sytuacją, w jakiej 
znalazł się pacjent. Jego rola jest znaczna, również ze 
względu na to, że ułatwia pozostałym członkom zespo-
łu rehabilitacyjnego maksymalizować wysiłki, zmierza-
jące do przeprowadzenia jak najbardziej efektywnych 
metod terapii pacjenta. Nie można zapominać, że bar-
dzo ważnym czynnikiem w przebiegu każdej rehabilita-
cji jest zaangażowanie pacjenta.

PODSUMOWANIE
Odjęcie kończyny wiąże się ze znacznymi kosztami za-
kupu protez, leczenia i rehabilitacji, a także z tragedią 
i obciążeniem psychicznym zarówno dla pacjenta, jak 
i dla jego rodziny. Pomimo, że pacjentom tym zapew-
niana jest niezbędna pomoc, jakość życia przez długi 
czas (lub nawet nigdy) nie będzie taka, jak przed ope-
racją. Pacjentom tym może doskwierać ból oraz często 
ograniczona jest mobilność takiego pacjenta. Dlatego 
tak ważne jest, aby działać prewencyjnie poprzez dia-
gnostykę chorób, które w swoim przebiegu wiążą się 
z wysokim ryzykiem amputacji, oraz szczegółowo ana-
lizować, i w miarę możliwości niwelować, wszelkie za-
grożenia środowiskowe, przyczyniające się do amputa-
cji kończyn w wyniku urazów. 
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Aktywność �zyczna osób  
po urazie rdzenia kręgowego  

w Polsce na przykładzie łucznictwa
Physical activity of people a�er spinal cord injury in Poland  

on the example of archery

Podobnie jak w większości krajów rozwijających się, 
urazy rdzenia kręgowego są w Polsce coraz częstszą 
przyczyną trwałej niepełnosprawności osób po 16. 
roku życia. Pomimo oczywistych korzyści, jakie niesie 
ze sobą aktywność fizyczna, ilość osób niepełnospraw-
nych uczestniczących regularnie w zajęciach sporto-
wych jest bardzo mała. Podobnie jak w przypadku osób 
zdrowych, systematyczny wysiłek sprzyja zachowaniu 
sprawności psychofizycznej, społecznej integracji oraz 
jest czynnikiem zmniejszającym ryzyko wystąpienia 
depresji. Łucznictwo jest sportem o wybitnie integru-
jącym charakterze, podczas zawodów osoby zdrowe 
i poruszające się na wózkach mogą konkurować bez-
pośrednio ze sobą na najwyższym poziomie.

SŁOWA KLUCZOWE: uraz rdzenia kręgowego, aktywność 
fizyczna, łucznictwo osób niepełnosprawnych

As in most developing countries, spinal cord injuries are 
an increasingly common cause of permanent dis ability 
in people over 16 years of age. Despite the  obvious 
benefits of physical activity, the number of  people with 
disabilities regularly participating in sports activities 
is very low. As in the case of healthy people, systema-
tic effort promotes the preservation of psycho- 
-physical fitness, social integration and is a factor that 
reduces the risk of depression. Archery is a sport of an 
extremely integrating character, during the competi-
tion healthy people and those moving in wheelchairs 
can compete directly with each other at the highest 
level.

KEY WORDS: spinal cord injury, physical activity, para 
archery
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WSTĘP
Podobnie jak w większości krajów rozwijających się, 
urazy rdzenia kręgowego są w Polsce coraz częstszą 
przyczyną trwałej niepełnosprawności. Są one kon-
sekwencją przede wszystkim wypadków komunika-
cyjnych oraz upadków z wysokości [1]. Pomimo bra-
ku całościowej oceny epidemiologicznej szacuje się, 
że w naszym kraju problem ten dotyka 15-20 osób na 
milion, z czego są to przede wszystkim osoby w wie-

ku produkcyjnym, poniżej 40. roku życia [2]. Nagła sy-
tuacja utraty sprawności zawsze pociąga za sobą po-
ważne konsekwencje fizyczne, psychiczne i społeczne. 
Całościowe zmiany, będące następstwem urazu rdze-
nia kręgowego, mogą prowadzić do funkcjonalnej i fi-
nansowej zależności od innych, a w następstwie depre-
sji, izolacji społecznej i obniżenia ogólnej jakości życia.
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Okres stopniowego oswajania się z nabytą nie-
pełnosprawnością, od początkowego szoku aż do osta-
tecznej częściowej lub całkowitej akceptacji zaistniałej 
sytuacji, trwa najczęściej od roku do trzech lat. W tym 
czasie następuje na ogół osiągnięcie możliwie naj-
wyższego poziomu samodzielności funkcjonalnej i za-
przestanie uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych 
sensu stricto (turnusy rehabilitacyjne, rehabilitacja am-
bulatoryjna). Jest to moment, gdy miejsce rehabilitacji 
powinna zająć, dobrana indywidualnie do możliwości 
i preferencji pacjenta, regularna aktywność fizycz-
na. Umożliwia ona utrzymanie efektów osiągniętych 
w procesie rehabilitacji oraz dodatkowo jest czynni-
kiem zapobiegawczym będącej konsekwencją nabytej 
niepełnosprawności izolacji społecznej. Wielu bada-
czy polskich i zagranicznych podkreśla dodatkowo nie-
docenioną rolę systematycznego treningu sportowe-
go jako czynnika wpływającego na poprawę ogólnego 
samopoczucia, przyspieszenia procesu akceptacji nie-
pełnosprawności oraz mobilizującego do podnoszenia 
kwalifikacji edukacyjno-zawodowych [3, 4].

AKTYWNA REHABILITACJA
Pomimo oczywistych korzyści psychofizycznych płyną-
cych z regularnej aktywności fizycznej, w Polsce obni-
ża się liczba osób niepełnosprawnych zainteresowa-
nych uprawianiem sportu. Według badań, na terenie 
naszego kraju, z różnych przyczyn, jedynie niecały 1% 
osób niepełnosprawnych uczestniczy w zorganizo-
wanych formach aktywności ruchowej [5]. Aby zapo-
biec takiemu stanowi rzeczy, podejmowanych jest sze-
reg inicjatyw prowadzonych przez rząd i organizacje 
pożytku publicznego, mających zachęcić osoby z nie-
pełnosprawnością do podjęcia regularnej aktywno-
ści fizycznej. Należy zwrócić tu szczególną uwagę na 
Fundację Aktywnej Rehabilitacji (FAR), której konsul-
tanci odwiedzają osoby po wypadkach, często jesz-
cze w warunkach szpitalnego oddziału rehabilitacji. 
Poza szpitalnym zespołem specjalistów i rodziną po-
szkodowanego, są oni największym wsparciem, inspi-
racją i przewodnikiem po nowej rzeczywistości. Dzię-
ki nieodpłatnemu udostępnianiu niezbędnego sprzętu, 
udział w programach prowadzonych przez FAR jest dla 
wielu osób jedyną szansą na podstawową aktywność 
ruchową. Fundacja prowadzi dedykowane specjalnie 
dla osób z uszkodzeniem rdzenia obozy sportowo-re-
habilitacyjne, nastawione na uzyskanie maksymalnej 
niezależności w codziennym życiu. Uczą one nie tylko 
niezbędnych czynności wykonywanych na wózkach ak-
tywnych (pokonywanie krawężników, schodów), ale są 

także naturalnym zapleczem dla sportu wyczynowego, 
realizowanego przez kluby i stowarzyszenia lokalne. 
FAR utrzymuje ścisłe kontakty z międzynarodowymi 
organizacjami sportu niepełnosprawnych i wiodący-
mi ośrodkami rehabilitacji za granicą. Dzięki jego ini-
cjatywie zmodernizowano i w pełni przystosowano do 
potrzeb osób niepełnosprawnych wiele obiektów spor-
towych, czego przykładem może być Ośrodek Przygo-
towań Olimpijskich w Spale [6].

Aktywność sportową postrzega się jako doskona-
łą metodę rehabilitacji, ponieważ odnosi się jednocze-
śnie do elementów fizycznych, mentalnych, emocjonal-
nych, społecznych i duchowych jednostki [7]. Obecnie 
wybór dyscyplin, które mogą uprawiać osoby niepeł-
nosprawne, jest ogromny, należy jednak pamiętać, że 
należy go dostosować do rodzaju dysfunkcji, aktualne-
go stanu zdrowia, wydolności fizycznej oraz czynników 
środowiskowych [9].

PARAŁUCZNICTWO
Jednym z najciekawszych sportów, w którym niejedno-
krotnie podczas zawodów rywalizują ze sobą bezpo-
średnio osoby niepełnosprawne i zdrowe, jest będące 
od 1960 r. dyscypliną paraolimpijską łucznictwo. Po-
czątki polskiego łucznictwa niepełnosprawnych sięga-
ją lat 50. XX. wieku, kiedy to swoją działalność roz-
poczęło Zrzeszenie Sportowe „Start” w Warszawie, 
przekształcone w 1994 r. w Polski Związek Sportu Nie-
pełnosprawnych „Start”. W 1961 r. zaczęło działalność 
sportowo-rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych, 
zatrudnionych w spółdzielniach inwalidów. Obecnie 
część poruszających się na wózkach zawodników jest 
także zatrudnionymi w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji 
konsultantami pierwszego kontaktu dla pacjentów na 
oddziałach neurochirurgii i rehabilitacji. Kontakt z po-
dobnie uszkodzonymi osobami, które pomimo swojej 
niepełnosprawności prowadzą całkowicie niezależne 
życie, samodzielnie się utrzymują i osiągają sportowe 
sukcesy, jest szczególnie ważny dla osób ze świeżymi 
urazami rdzenia kręgowego.

W Polsce odbywa się szereg imprez łuczniczych, 
dedykowanych wyłącznie osobom niepełnosprawnym 
(m.in Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych), 
jednak na większości zawodów rangi ogólnopolskiej, 
np. w Pucharze Polski, osoby niepełnosprawne mają 
możliwość bezpośredniej rywalizacji ze zdrowymi prze-
ciwnikami. Rozpiętość wiekowa uczestników jest rów-
nież imponująca – nie ma górnej granicy wieku, naj-
większe sportowe sukcesy osiąga się po wielu latach 
systematycznych treningów, gdzie należy zaznaczyć, że 
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większość uczestników styka się z łucznictwem już jako 
osoby dorosłe. Niejednokrotnie zatem zdarza się, że na 
torze konkurują ze sobą rodzice z dziećmi.

Podczas zawodów wszystkich zawodników obo-
wiązują identyczne przepisy. Używa się dwóch rodza-
jów łuków: klasycznego i bloczkowego, których długość 
waha się od 1,2 do 1,8 m, w zależności od konkuren-
cji, wzrostu i możliwości fizycznych zawodnika. Ogrom-
nym plusem jest fakt, że w przeciwieństwie do innych 
konkurencji, np. rugby na wózkach, do uprawiania łucz-
nictwa wystarcza zawodnikowi standardowy wózek 
aktywny, z tym że siedzenie nie może być cieńsze niż 
15 cm, a oparcie nie może mieć mniej niż 5 cm. Pod-
czas strzelania wózek jest ustawiony pod kątem 90° 
do linii strzału. Po zakończonej serii zawodnikowi nie-
pełnosprawnemu strzały przynosi na ogół trener, któ-
ry czuwa również nad prawidłowym zapisywaniem wy-
ników. Podczas strzelania żadna część wózka nie może 
wspierać żadnej części łuku, zatem dyscyplina ta roz-
wija u zawodników przede wszystkim siłę, technikę 
i umiejętność kontrolowania emocji. Poprawia także 
ogólną kondycję fizyczną, wzmacnia mięśnie grzbietu 
i brzucha, przyczyniając się do poprawy stabilności tu-
łowia, która jest kluczowa dla osób poruszających się 
na wózkach. Jest to również sport niesamowicie obcią-
żający fizycznie – podobnie jak w przypadku osób peł-
nosprawnych treningi przed najważniejszymi zawoda-
mi odbywają się nawet 7 dni w tygodniu.

W łucznictwie zawodnicy konkurują w pozycji sto-
jącej lub siedzącej – w przypadku sportowców na wóz-
kach. Wyróżnia się w trzy klasy: stojącą (ARST) i dwie 
siedzące – dla osób dotkniętych tetraplegią (ARW1) 
i paraplegią (ARW2). W każdej z nich odbywają się za-
wody indywidualne i drużynowe. Zawodnik który zajął 1. 
miejsce w rundzie rankingowej, walczy z zawodnikiem 
z miejsca 32., zawodnik z miejsca 2. z zawodnikiem 
z miejsca 31. itd. Czterech najlepszych łuczników spoty-
ka się w serii finałowej, która decyduje o miejscach na 
medalowym podium. Obecnie rywalizuje się w dziewię-
ciu konkurencjach: łuku klasycznym kat. open, łuku blocz-
kowym kat. open oraz w kat. W1. Medale rozdawane są 
w zmaganiach kobiet, mężczyzn oraz mikstów.

Kategorie niepełnosprawności 
w łucznictwie paraolimpijskim
Kategoria open – do niej kwalifikują się osoby, które 
podczas badań kwalifikacyjnych uzyskają co najmniej 
25 punktów, określających braki sprawności kończyn 
dolnych lub górnych, które mają wpływ na strzelanie. 

W tej kategorii spotykają się zarówno osoby porusza-
jące się na wózkach inwalidzkich, siedzące na krzeseł-
kach, jak i stojące.

Kategoria W1 – osoby z porażeniem czterokoń-
czynowym lub z ubytkami zarówno w obrębie kończyn 
dolnych, jak i górnych. Sportowców kat. W1, którzy nie 
mogą samodzielnie nałożyć strzały, mogą wspomagać 
osoby wykonujące tę czynność, przy czym nie powinny 
stanowić żadnej innej pomocy, w tym słownej, w szcze-
gólności w informacji o trafieniach strzał oraz regu-
lacji łuku i celownika. Nie mogą także przeszkadzać 
innym sportowcom. Sportowiec i asystent w kat. W1 
muszą być rozpoznawalni jako partnerzy poprzez ten 
sam ubiór i numer startowy [10].

W łucznictwie osób niepełnosprawnych dominują 
przede wszystkim dysponujący ogromnymi zasobami 
finansowymi Amerykanie, Francuzi i Koreańczycy. Po-
lacy jednak również mają na koncie znaczące sukcesy, 
łącznie w wielokrotnym stawaniem na podium para-
olimpijskim, a także mistrzostw Europy i świata.

Co ciekawe, większość bogatych krajów Unii Eu-
ropejskiej (z wyjątkiem Włoch), np. Niemcy czy kraje 
skandynawskie, o rozwiniętym systemie pomocy spo-
łecznej, aktywizacji zawodowej i promocji aktywności 
fizycznej osób niepełnosprawnych w zawodach mię-
dzynarodowych paradoksalnie wystawia mniej zawod-
ników niż znacznie odbiegające od nich w tej kwestii 
Polska czy Ukraina. Może być to spowodowane faktem, 
że Polacy po urazie rdzenia kręgowego, w przeciwień-
stwie do mieszkańców krajów wysoko rozwiniętych, 
z wyjątkiem niewielkiej renty z tytułu niepełnospraw-
ności, pod względem finansowym są na ogół pozosta-
wieni sami sobie. Sport jest dla nich zatem nie tylko 
oderwaniem od szarej rzeczywistości – pełni przede 
wszystkim funkcję integracyjną, a także przy osiągnię-
ciu odpowiednio wysokich wyników daje możliwość 
uzyskania niezależności finansowej. Warte podkreśle-
nia jest z pewnością to, że m.in. dzięki widocznemu 
wyraźnie w ostatnich latach gwałtownemu rozwojo-
wi ruchu paraolimpijskiego, polscy sportowcy niepeł-
nosprawni uzyskują od rządu dokładnie takie same 
stypendia, jak ich pełnosprawni koledzy, z szansą na in-
dywidualnych sponsorów, zwrot poniesionych kosztów 
zgrupowań, dotacje na sprzęt i sportową emeryturę 
włącznie. Jest to jeszcze rzadkość na świecie. Pomimo 
fizycznej niepełnosprawności część osób ze ścisłej ka-
dry Polski nie utrzymuje się wyłącznie z renty socjalnej, 
ale łucznictwo jest po części ich źródłem utrzymania.

Zdobycie możliwości dodatkowego finansowa-
nia od państwa jest ogromną motywacją dla znajdu-
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jących się często w opłakanej sytuacji finansowej osób 
po urazie rdzenia kręgowego. Niemcy, Francuzi czy Ho-
lendrzy, z zapewnionymi środkami do życia, dostępem 
do prywatnych asystentów, rehabilitacji, wydają się nie 
mieć aż takiej motywacji do osiągania sportowych wy-
ników, jak ich polscy koledzy [11].

PODSUMOWANIE
Aktywność fizyczna u osób po urazach rdzenia kręgo-
wego ma na celu nie tylko pomoc w utrzymaniu jak 
najwyższej sprawności funkcjonalnej, ale pełni także 
funkcję integracyjną z osobami zdrowymi. Osoby nie-
pełnosprawne, podejmujące regularny wysiłek fizycz-
ny, nie tylko poprawiają ogólną kondycję organizmu, 
ale również są mniej podatne na obniżenie nastro-
ju i depresję. Coraz prężniej rozwijające się w Polsce 
łucznictwo niepełnosprawnych jest nie tylko szansą 
na spotkanie innych poruszających się na wózkach za-
wodników, ale także bezpośrednie konkurowanie z oso-
bami sprawnymi, jak równy z równym, a w niektórych 
przypadkach nawet daje możliwość utrzymywania się 
ze sportu.
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Wybrane problemy pacjentów  
z chorobą Parkinsona

Chosen problems of patients with Parkinson’s disease

Choroba Parkinsona jest najczęściej występującą cho-
robą układu pozapiramidowego, w której centralny 
układ nerwowy podlega powoli postępującemu zwyrod-
nieniu. We wczesnych etapach choroby pojawiają się 
objawy drżenia spoczynkowego, sztywność, zaburzenia 
chodu i postawy oraz spowolnienie ruchowe. W póź-
niejszych stadiach choroby pojawiają się też proble-
my behawioralne i inne zaburzenia pozaruchowe. Opie-
ka nad pacjentem z chorobą Parkinsona w środowisku 
domowym to poważne wyzwanie zarówno dla rodzi-
ny chorego, jak i dla najętych przez rodzinę opiekunów. 
Zgodnie z teorią pielęgnowania, opracowaną przez Vir-
ginię Henderson, opiekę nad takim pacjentem można 
skupić na dwóch aspektach: na działaniach leczniczo-
-wspierających, ukierunkowanych na samą osobę cho-
rego, oraz na działaniach dostosowawczo-edukacyj-
nych względem środowiska chorego, czyli jego miejsca 
zamieszkania i rodziny.

SŁOWA KLUCZOWE: choroba Parkinsona, opieka, wsparcie, 
rehabilitacja

Parkinson’s disease is the most frequently occurring 
disease of the extrapyramidal system, in which the 
central nervous system is subject to slowly progress-
ing degeneration. In the early stages of the disease, 
symptoms of rest tremor, stiffness, gait disturbances 
and posture, and slowness of movement appear. In the 
later stages of the disease, there are also behavioral 
and other non-motor disorders. Taking care of a pa-
tient with Parkinson’s disease in a home environment 
is a serious challenge both for the patient’s family and 
for medical carers hired by the family. According to 
the nursing theory developed by Virginia Henderson, 
care of such a patient can be focused on two aspects: 
on the healing and supporting actions targeted at the 
patient himself, and on adaptive and educational ac-
tivities towards the patient’s environment, that is his 
place of residence and family.

KEY WORDS: Parkinson’s disease, care, assistance, 
rehabilitation
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WSTĘP
Choroba Parkinsona to degeneracyjne postępują-
ce schorzenie ośrodkowego układu nerwowego, któ-
re stopniowo upośledza funkcjonowanie osób nią do-
tkniętych. Średni wiek w chwili wykrycia choroby to 58 
lat, ale są też przypadki wczesnego początku choroby, 
czyli przed 40. rokiem życia. Częstość występowania 
na świecie choroby Parkinsona w generalnej populacji 
to około 0,15% i dotyczy głównie osób w podeszłym 
wieku [1]. Szacunkowo na świecie z powodu choroby 
Parkinsona cierpi około 10 milionów ludzi [2]. W Polsce 
na chorobę Parkinsona zapada około 8 tysięcy osób 

rocznie, a schorzenie to rozpoznano już u około 70 ty-
sięcy mieszkańców [3].

Celem pracy jest omówienie problemów wystę-
pujących u pacjentów z chorobą Parkinsona.

Choroba Parkinsona była znana już w starożyt-
ności, ale po raz pierwszy w sposób medyczny została 
opisana w 1817 r. przez angielskiego aptekarza, leka-
rza, geologa i działacza politycznego, Jamesa Parkin-
sona, jako zespół neurologiczny. Parkinson opisał obraz 
kliniczny jako: Involuntary tremulous motion, with lesse-
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ned muscular power, in parts not in action and even when 
supported; with a propensity to bend the trunk forward, 
and to pass from a walking to a running pace: the senses 
and intellects being uninjured [3]. Parkinson zamieścił go 
w swojej najsłynniejszej pracy, „An Essay on the Sha-
king Palsy”, którą opublikował w 1817 r. Opisał w niej 
swoją obserwację sześciu przypadków chorych. Choro-
bę nazwał drżączką poraźną – paralysis agitans. Praca 
ta stanowiła inspirację do dalszych prac i badań w tym 
kierunku [4]. Jean-Martin Charcot, pracując około 50 lat 
później jako lekarz w Paryżu w szpitalu Salpêtrière, był 
znacznie bardziej precyzyjny w swoich opisach. Wyróż-
nił bradykinezję jako główną cechę choroby. Ze swoimi 
studentami opisał także dwie formy kliniczne choroby: 
akinetyczno-hipertoniczną i drżenną. Zmienił też na-
zwę choroby na chorobę Parkinsona – Parkinson’s dise-
ase, odrzucając wcześniejszą nazwę, ponieważ chorobie 
nie zawsze towarzyszyło osłabienie siły mięśniowej lub 
drżenie [4]. Wraz z rozwojem nauki oraz medycyny, kolej-
ni naukowcy dodawali swój wkład w diagnostykę choro-
by i szukali efektywnych sposobów jej leczenia.

DIAGNOSTYKA I OBRAZ KLINICZNY 
CHOROBY
Rozpoznanie choroby Parkinsona jest trudne w począt-
kowym stadium. Subtelne pierwsze objawy mogą być 
ignorowane i zrzucane na podeszły wiek. Choroba Par-
kinsona rozwija się na przestrzeni wielu lat i długi czas 
jest klinicznie niema. Przy rozpoznaniu najistotniej-
szy jest wywiad, ukierunkowany na charakterystyczne 
objawy, składające się na obraz kliniczny oraz bada-
nie fizykalne. Dalej diagnoza może zostać rozszerzo-
na o badania laboratoryjne krwi i badania obrazowe. 
Diagnozowaniem choroby zajmują się neurolodzy i ge-
riatrzy. Rozpoznanie choroby można podzielić na trzy 
etapy. W pierwszym etapie rozpoznaje się zespół par-
kinsonowski. Jest to zespół charakterystycznych obja-
wów dla zaburzeń pozapiramidowych. Stwierdza się 
go, gdy u chorego zaobserwuje się bradykinezję, czyli 
spowolnienie ruchowe podczas wykonywania oraz ini-
cjowania ruchów dowolnych lub ruchów automatycz-
nych, a także obecność co najmniej jednego z czterech 
poniższych objawów [5]. Są to:

PP hipertonia, czyli sztywność mięśni o charakterze 
plastycznym,

PP objaw „rury ołowianej” lub „koła zębatego”,
PP tremor, czyli drżenie spoczynkowe, będące skut-

kiem synchronicznych bądź naprzemiennych skur-
czy grup mięśni antagonistycznych [1],

PP zaburzenia postawy, które wynikają z hipertonii 
mięśni osiowych i kończyn.
Innymi objawami ruchowymi w chorobie Parkin-

sona mogą być mikrografia oraz spowolnienie mowy 
i ściszenie głosu. Może dochodzić także do zaburzeń 
snu, co zdarza się większości chorych, polegających na 
utrudnionym zasypianiu, bezsenności i przebudzeniach 
w nocy. Do objawów wegetatywnych należą zaburze-
nia czucia ciepła, napady nadmiernej potliwości, ślino-
toki, zwiększona ilość wydzielanego łoju oraz zaburze-
nia potencji i oddawania moczu [1, 6].

Hoehn i Yahr w 1967 r. opisali rozwój klinicznych 
objawów choroby Parkinsona, dzieląc jej rozwój na 
pięć kolejnych stopni zaawansowania, tworząc tym sa-
mym kryteria Hoehn i Yahra. Wprowadzona przez nich 
skala stała się międzynarodowym narzędziem do oce-
ny stopnia rozwoju choroby Parkinsona. Skala opisuje 
postęp choroby od objawów jednostronnych w pierw-
szym stadium, poprzez objawy obustronne w stadium 
drugim i narastającej intensywności choroby w kolej-
nych etapach, wraz z równoczesnym stopniowym spad-
kiem samodzielności chorego (tabela 1) [3].

Tabela 1 Skala oceny stopnia zaawansowania choroby Parkin-
sona – kryteria Hoehn i Yahra

Stadium I

Objawy jednostronne, bez wyraźnego wpływu na 
codzienne funkcjonowanie chorego i bez wyraźne-
go upośledzenia sprawności ruchowej, trwa oko-
ło 3 lat.

Stadium II

Objawy obustronne, lecz znacznie wyraźniejsze po 
tej stronie, od której zaczęła się choroba; obraz kli-
niczny typowy – z hipomimią, hipofonią, przodo-
pochyleniem, upośledzeniem współruchów, fizjolo-
gicznych i chodu, trwa od 3 do 4 lat.

Stadium III

Wyraźne objawy obustronne z zaburzeniami od-
ruchów podstawnych, chory nadal jest niezależny 
w życiu codziennym, lecz wiele czynności wykonuje 
z trudem i znacznie wolniej; stan taki może trwać 
wiele lat.

Stadium IV

Upośledzenie sprawności ruchowej znacznego 
stopnia, chory zależny od innych osób, wymaga po-
mocy przy wielu czynnościach życia codziennego, 
zachowane stanie i chodzenie, lecz znacznie zabu-
rzone, z upadkami – stan może trwać wiele lat.

Stadium V
Chory znacznie zależny od otoczenia, przeważnie 
siedzi lub leży, chód możliwy z bardzo dużą pomo-
cą innych osób.

Źródło: [6]

LECZENIE
Ze względu na to, że nie są w pełni poznane przyczy-
ny choroby Parkinsona, jest ona nieuleczalna. Celem po-
stępowania terapeutycznego staje się minimalizacja 
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objawów chorobowych i skutków ubocznych stosowa-
nych leków. Dostępnymi środkami są działania rehabi-
litacyjne, farmakologiczne oraz operacyjne [5]. Celem 
leczenia farmakologicznego jest przywrócenie odpo-
wiednich ilości neurotransmiterów w układzie pozapi-
ramidowym. „Złotym standardem” farmakoterapii jest 
lewodopa, która jest prekursorem dopaminy. Leczenie 
lewodopą jest skuteczne i obywa się bez powikłań przez 
4-5 lat, później zaczynają się nasilać powikłania [1, 5]. 
Jest to spowodowane tym, że przez pierwsze lata cho-
roby w leczeniu dopaminergicznym wyróżnia się dwa 
rodzaje odpowiedzi na leczenie – krótką i długą. Krót-
ka odpowiedź wynika bezpośrednio z farmakologicz-
nych właściwości leku i uzupełnia ją odpowiedź długa, 
która wynika z przebudowy funkcjonowania układu po-
zapiramidowego. Długa odpowiedź jest spowodowana 
między innymi przez zmiany genowe, będące skutkiem 
podawania lewodopy, oraz związane z układem kary 
i nagrody, zjawisko uczenia się, a nawet zmiany struktu-
ralne na poziomie komórkowym. Wraz z postępem pro-
cesu zwyrodnieniowego zanika odpowiedź długa, a za-
czyna dominować odpowiedź krótka, przez co dochodzi 
do wahań w stanie pacjenta, które objawiają się przede 
wszystkim powikłaniami ruchowymi [7].

Drugą najczęściej stosowaną grupą leków są an-
tagoniści dopaminy. Skutki ich działania są podobne 
do lewodopy, ale są słabsze. Są stosowane we wcze-
snej terapii choroby oraz do zmniejszania potrzebnych 
dawek lewodopy i przy opóźnianiu powikłań ruchowych 
lewodopy [5, 8].

Objawem, zapowiadającym początek występowa-
nia fluktuacji ruchowych, jest dystonia poranna. Jest to 
spowodowane tym, że leki dopaminergiczne mają krótki 
czas działania i w godzinach wczesnoporannych docho-
dzi do niedoboru leku. Ma ona postać bolesnych skurczów 
mięśni w stopie po tej stronie, po której wystąpiły pierw-
sze objawy. Przyjmowanie kolejnej dawki leku nie przyno-
si poprawy od razu i chory musi zaczekać około 30-40 mi-
nut albo i dłużej na początek działania leku – delayed on. 
Na późniejszym etapie choroby zdarza się nawet, że daw-
ka leku nie zadziała, a na poprawę trzeba czekać do przy-
jęcia kolejnej dawki leku – dose failure. Występuje także 
„zespół przełączenia”, polegający na nagłych zmianach 
pomiędzy stanami on i off. Stan on określa dobrą spraw-
ność chorego, natomiast stan off polega na nasileniu ob-
jawów choroby, czyli spowolnienia, sztywności i drżenia. 
Te przełączenia nie mają związku z czasem przyjmowa-
nia leków. Czasami przełączenie objawia się nagłym za-
trzymaniem chodu, co jest porównywane z przymroże-
niem do podłoża, skąd nazwa – napady przymrożenia 

– freezing. Fluktuacjom ruchowym mogą także towarzy-
szyć fluktuacje czuciowe lub behawioralne [7].

Chorobę Parkinsona można leczyć operacyjnie. 
Zabiegi neurochirurgiczne rozpatruje się, kiedy far-
makoterapia jest już niewystarczająca. Przed zabie-
giem należy rozważyć stan chorego, zaplanować, ja-
kie symptomy mogą dobrze reagować na operację, 
i upewnić się, że pacjent i jego rodzina mają realistycz-
ne oczekiwania odnośnie do rezultatów operacji. Za-
biegi operacyjne w chorobie Parkinsona wykonuje się 
na trzech obszarach mózgu. Są to: wzgórze, gałka bla-
da i jądro niskowzgórzowe [5, 9].

ROKOWANIA
Choroba Parkinsona cechuje się wieloletnim przebie-
giem. Progresja choroby jest bardzo zmienna. Zazwy-
czaj rozwój choroby trwa 10-15 lat, powodując upad-
ki, stopniowe unieruchomienie chorego i upośledzenie 
funkcji poznawczych, które występuje u około 30% 
chorych. Rokowania odnośnie do wyzdrowienia są nie-
pomyślne. Nie można zapominać, że lewodopa, będą-
ca złotym środkiem w leczeniu choroby Parkinsona, nie 
hamuje rozwoju zmian zwyrodnieniowych, tylko dzia-
ła objawowo – substytucyjnie. Stałe stosowanie jej 
preparatów może dać w rezultacie wieloletnią klinicz-
ną remisję choroby. Śmierć chorych jest w większości 
przypadków spowodowana zapaleniem płuc [1, 10, 11].

PIELĘGNACJA PACJENTA Z CHOROBĄ 
PARKINSONA

Ze względu na specyfikę schorzenia, personel medycz-
ny musi elastycznie dopasowywać proces pielęgnowa-
nia do stopniowo rozwijających się objawów choroby 
i postępującego ubytku samodzielności chorego. Dia-
gnozy powinny się skupiać na asystowaniu osobie cho-
rej w czynnościach, z którymi już sobie nie radzi sa-
modzielnie, utrzymywaniu jej samodzielności poprzez 
działania pielęgnacyjne i rehabilitację, rozwiązanie 
problemów natury psychicznej oraz zapobieganiu po-
wikłaniom choroby, takim jak upadki. Celem działań 
jest stopniowe nauczenie pacjenta różnych technik ra-
dzenia sobie z niesprawnością i nauczenie rodziny cho-
rego wspierania jego samodzielności. Po wtóre, dia-
gnozy powinny się koncentrować na dostosowaniu 
miejsca zamieszkania osoby chorej do jej niesprawno-
ści oraz na odpowiednim najbliższej rodziny pacjenta 
do sprawowania odpowiedniej opieki nad chorym.

Przeprowadzone badania miały na celu analizę 
pełnego procesu pielęgnowania osoby z chorobą Par-
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kinsona, która ze względu na poziom swojej niespraw-
ności zakwalifikowana jest do opieki długoterminowej 
w środowisku domowym.

WYBRANE PROBLEMY 
PIELĘGNACYJNE
Głównymi celami opieki nad pacjentem z chorobą Par-
kinsona są:

PP jak najdłuższe utrzymanie jego samodzielności 
w jak największej liczbie aspektów jego życia;

PP zaspokojenie konkretnych potrzeb, których cho-
ry nie może już zaspokoić samodzielnie, poprzez 
bezpośrednie działania pielęgnacyjne;

PP edukacja chorego, członków jego rodziny oraz 
opiekunów;

PP współudział w leczeniu i profilaktyce powikłań;
PP łagodzenie fizycznego i psychicznego cierpienia 

chorego.

Problem 1: Postępujące w czasie ograniczenie sa-
modzielności pacjenta na skutek rozwoju obja-
wów ruchowych choroby

Cel opieki: jak najdłuższe utrzymanie samodziel-
ności pacjenta i przeciwdziałanie rozwojowi objawów 
ruchowych.

Działania:
PP ocena zakresu niesprawności funkcjonalnej pa-

cjenta oraz zaplanowanie dostosowanej do jego 
możliwości prac w zakresie codziennych czynno-
ści do samodzielnego wykonania;

PP niewyręczanie chorego z czynności, które może 
wykonywać całkowicie samodzielnie, nie przesta-
jąc obserwować chorego i pozostając w gotowo-
ści do pomocy. Nieodbieranie choremu samodziel-
ności daje możliwość dłuższego jej utrzymania;

PP zapewnienie choremu spokoju i odpowiedniej ilo-
ści czasu podczas wykonywania przez niego czyn-
ności. Stresowanie i ponaglanie mogłoby nega-
tywnie wpłynąć na nastrój chorego i utrudnić mu 
wykonanie działań;

PP dodawanie choremu zadań do samodzielnego wy-
konywania podczas okresów lepszego funkcjono-
wania, kiedy jego samodzielność jest większa;

PP poinstruowanie osób sprawujących opiekę nad 
chorym o zasadach i zakresie udzielania pomocy 
choremu w czynnościach życia codziennego, aby 
utrzymać konsekwentnie jedną strategię wspiera-
nia samodzielności chorego.

Problem 2: Ryzyko upadku spowodowane nie-
stabilnością postawy, zaburzeniami równowagi 
i chodu

Cel opieki: zapobieganie upadkom spowodowa-
nym niestabilnością postawy i zaburzeniami chodu 
u chorego.

Działania:
PP korygowanie postawy pacjenta przez prowadze-

nie z nim poniżej podanych ćwiczeń możliwie kilka 
razy dziennie: unoszenie głowy, cofnięcie pod-
bródka, patrzenie prosto przed siebie, wyprosto-
wanie pleców i założonymi z tyłu rękoma wypy-
chanie bioder do przodu; 

PP korygowanie chodu pacjenta przez prowadze-
nie z nim następującego ćwiczenia – chodzenie 
z podniesioną głową, szersze rozstawienie stóp, 
podnoszenie wyżej kolan i stóp podczas chodu, 
balansowanie rękoma, stawianie stóp na ziemi od 
pięt oraz wydłużenie kroku. Poinstruowanie, że le-
piej przy zmianie kierunku przejść po łuku zamiast 
obracać się w miejscu, ponieważ wówczas łatwo 
się przewrócić;

PP zachęcenie rodziny do zapisania chorego na spe-
cjalistyczną rehabilitację lub najęcie fizjoterapeu-
ty, w celu skorygowania chodu i postawy chore-
go oraz podtrzymania jego ogólnej sprawności 
fizycznej; 

PP zachęcenie pacjenta do proszenia o pomoc innych 
osób, kiedy czuje się niepewnie podczas chodze-
nia, oraz zalecenie noszenia obuwia dobrze umo-
cowanego na nogach. Nakłonić współmałżonka do 
asystowania choremu podczas chodzenia w dni, 
w które chory funkcjonuje wyraźnie gorzej.

Problem 3: Ryzyko zakrztuszenia się pacjenta 
podczas przyjmowania pokarmu, spowodowane 
zaburzeniem przełykania, wynikającym z zabu-
rzeń układu autonomicznego

Cel opieki: zapobiegnięcie aspiracji treści pokar-
mowych do dróg pokarmowych pacjenta.
Działania: 

PP podawanie pacjentowi pokarmu w konsystencji do-
stosowanej do jego możliwości przełykania. W ra-
zie pogłębienia zaburzeń zachęcenie współmałżon-
ka do częstszego gotowania zup lub miksowania 
przygotowanych pokarmów za pomocą blendera;

PP zapewnienie choremu spokoju i wystarczającej 
ilości czasu podczas przyjmowania pokarmu, aby 
mógł bez pośpiechu i stresu odpowiednio przeżuć 
i przełknąć posiłek;
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PP zachęcanie chorego do jedzenia małymi kęsami 
i dokładnego przeżuwania kęsów pokarmu;

PP zalecenie popijania kęsów pokarmu małą ilością 
wody, w celu łatwiejszego ich przełknięcia;

PP edukacja osób opiekujących się chorym o postę-
powaniu w przypadku zakrztuszenia się pacjenta. 
Zachęcenie do samodzielnego odkrztuszenia po-
karmu, kilkukrotne delikatne uderzenie pacjenta 
między łopatkami, w celu ułatwienia odkrztusza-
nia, a w najpoważniejszych sytuacjach zastoso-
wanie rękoczynu Heimlicha;

PP pomoc choremu w wykonaniu toalety jamy ust-
nej po każdym posiłku, w celu usunięcia resztek 
pokarmu, które mogłyby zostać zaaspirowane do 
dróg oddechowych.

Problem 4: Obniżony nastrój chorego, spowodo-
wany rozwojem objawów choroby i spadkiem ja-
kości życia

Cel opieki: poprawa nastroju pacjenta oraz uła-
twienie pogodzenia się z rozwojem choroby.

Działania:
PP nauczenie chorego proszenia o pomoc w trudnych 

dla siebie sytuacjach zarówno bliskich osób, jak 
i obcych;

PP nauczenie pacjenta, jak radzić sobie z objawami 
drżenia, na przykład poprzez mocne chwycenie 
czegoś ręką lub zmianę pozycji kończyny. Gdy wy-
stępuje drżenie podczas wykonywania czynności 
manualnych, można tymczasowo unieruchomić 
ramię, przyciskając łokieć do tułowia. Jeśli to nie 
pomoże, pacjent może przerwać wykonywać daną 
czynność, spróbować się odprężyć i rozluźnić mię-
śnie, myśląc o czymś, niezwiązanym z sytuacją;

PP edukowanie chorego i jego współmałżonka w te-
macie dalszego rozwoju choroby i fizyczne oraz 
psychiczne przygotowanie ich na nadchodzące 
wyzwania;

PP pomaganie pacjentowi w znalezieniu potencjalnych 
źródeł radości, poprzez rozmowę i próby zaangażo-
wania go w wykonywanie różnych czynności;

PP zachęcenie współmałżonka do czytania osobie 
chorej książek na głos lub proponowanie mu lek-
tur do samodzielnego czytania;

PP nauczenie chorego samodzielnej obsługi telewizo-
ra i zachęcenie do oglądania ciekawych kanałów 
(na przykład historycznych lub przyrodniczych);

PP zachęcenie rodziny, przyjaciół i znajomych chore-
go do odwiedzin, w celu poprawy jego nastroju, 
poprzez rozmowy i wspólne spędzanie czasu;

PP zalecenie pacjentowi zmniejszenia ilości przyjmo-
wanej kofeiny i zrezygnowanie z przyjmowania 
alkoholu, których spożywanie pogłębia objawy 
drżenia.

Problem 5: Utrudnienie funkcjonowania pacjenta 
w środowisku domowym, które jest niedostoso-
wane do jego choroby, co znacznie zwiększa ry-
zyko upadku

Cel opieki: otoczenie chorego jest dostosowane 
do objawów jego choroby i nie występuje ryzyko upad-
ku, związane ze środowiskiem.

Działania:
PP zapytanie rodziny, czy są w stanie przeprowadzić 

chorego i jego współmałżonka do jednopoziomo-
wego mieszkania, znajdującego się najlepiej na 
parterze, aby chory nie musiał chodzić po scho-
dach, co grozi jego upadkiem;

PP nakłonienie współmałżonka do zlikwidowania 
przeszkód na podłodze, takich jak dywany czy 
progi na drogach poruszania się pacjenta, aby 
uniknąć potknięć na skutek drobienia kroków i ni-
skiego podnoszenia nóg podczas chodu;

PP zachęcenie współmałżonka do umieszczenia domu 
udogodnień ułatwiających samodzielne porusza-
nie, takich jak barierki przy schodach czy poręcze 
przy ubikacji, oraz obniżających ryzyko upadku na 
skutek poślizgnięcia, jak mata antypoślizgowa pod 
prysznicem i na podłodze w łazience;

PP wskazanie współmałżonkowi potrzeby zainstalo-
wania i stosowania nocnego oświetlenia podłogi, 
klatki schodowej i pomieszczeń przejściowych na 
trasie pomiędzy pokojem chorego a toaletą;

PP skonsultowanie z rehabilitantem istnienia potrze-
by używania przez chorego i dobrania odpowied-
niej pomocy ortopedycznej.

PODSUMOWANIE
Pacjent z chorobą Parkinsona wymaga wsparcia za-
równo w sferze psychicznej, fizycznej, jak i socjologicz-
nej. Duży wpływ na proces pielęgnowania, leczenia czy 
też rehabilitacji ma aktualny stan i samopoczucie cho-
rego, który w okresach pogłębienia objawów będzie 
wykazywać się mniejszą samodzielnością. Najistot-
niejszym elementem opieki nad pacjentem z choro-
bą Parkinsona jest odpowiednia edukacja jego rodziny 
w prawidłowym postępowaniu, wspierającym samo-
dzielność chorego. Istotna jest regularna aktywność 
chorych i odpowiednio dopasowane działania rehabili-
tacyjne, ukierunkowanie na utrzymanie samodzielności 
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pacjentów. Bardzo ważne jest prowadzenie rehabilita-
cji od jak najwcześniejszych stadiów choroby, w celu 
jak najdłuższego utrzymania sprawności fizycznej cho-
rego. Bardzo istotne jest zadbanie o sferę psychiczną 
pacjentów. Należy na nowo odkrywać razem z pacjen-
tami potencjalne źródła radości.

WNIOSKI
1. Pacjent z chorobą Parkinsona wymaga wsparcia 

zarówno w sferze psychicznej, fizycznej, jak i so-
cjologicznej.

2. Duży wpływ na proces pielęgnowania ma aktu-
alny stan i samopoczucie chorego, który w okre-
sach pogłębienia objawów będzie wykazywać się 
mniejszą samodzielnością.

3. Najistotniejszym elementem pielęgnowania pa-
cjenta z chorobą Parkinsona jest odpowiednia 
edukacja jego rodziny w prawidłowym postępo-
waniu wspierającym samodzielność chorego. Aby 
osiągnąć zaplanowane cele pielęgnowania, nie-
zbędne jest włączenie do procesu rodziny i opie-
kunów chorego, aby udzielana pomoc była konse-
kwentna w metodach podejmowanych działań.

4. Należy nauczyć rodzinę i opiekunów chorego cier-
pliwego i wyrozumiałego podejścia do komunika-
cji z chorym.

5. Istotna jest regularna aktywność chorych i odpo-
wiednio dopasowane działania rehabilitacyjne, 
ukierunkowanie na utrzymanie samodzielności 
pacjentów. Bardzo ważne jest prowadzenie reha-
bilitacji od jak najwcześniejszych stadiów choro-
by, w celu jak najdłuższego utrzymania sprawno-
ści fizycznej chorego.

6. W celu zmniejszenia ryzyka upadku, należy kom-
pleksowo podejść zarówno do stanu funkcjonal-
nego i zdrowia pacjenta, jak i jego środowiska 
domowego.

7. Ważne jest zadbanie o sferę psychiczną pacjen-
tów. Należy na nowo odkrywać razem z pacjen-
tami potencjalne źródła radości i wspierać ich 
zainteresowania.

8. Należy przeciwdziałać stopniowemu wycofywaniu 
się chorych z życia społecznego, poprzez zachę-
cenie rodziny i przyjaciół do częstych odwiedzin 
u chorego.
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Seniorzy w obliczu migracji dzieci
Seniors in the faculty of child migration

Prezentowany tekst porusza tematykę związaną z sy-
tuacją i konsekwencjami wyjazdów zarobkowych dla 
rodziny, zwłaszcza w kontekście osób w podeszłym 
wieku. W tekście artykułu autorzy opisują rolę rodziny 
w życiu człowieka, to, jak ówcześnie wyglądają wyjaz-
dy, jak również skalę zjawiska wyjazdów z Polski. Mi-
gracje wyciskają dotkliwe piętno na poszczególnych 
członkach rodziny, zarówno tych pozostających w kra-
ju, jak i tych przebywających poza jego granicami. Po-
nadto mają znaczący wpływ na strukturę i trwałość 
rodziny. Należy podkreślić, że decyzja o wyjeździe za-
robkowym choćby jednej osoby wpływa na sytuację 
całej rodziny, która ponosi jej konsekwencje.

SŁOWA KLUCZOWE: seniorzy, rodzina, migracje

This text is treating about subjects connected with situ-
ation and consequences of money migration for a fam-
ily, especially in context of elderly people. In this article 
the authors are describing the role of the family in the 
life of the human, this, how the migration looks like, also 
how common it is in Poland. Migration has a really big in-
fluence on the life of each family member, both for this 
ones that are staying in the country And for these trav-
eling abroad. Moreover migration has a really strong in-
fluence on the structure And durability of the family. It 
should be highlighted, that a decision about money mi-
gration even of one person, has a consequences for the 
whole family, which is suffering from that decision.

KEY WORDS: seniors, family, migration
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WSTĘP
Starość jest ostatnią fazą życia człowieka, w przebie-
gu której sprawność psychofizyczna znacząco się ob-
niża. Z uwagi na toczące się procesy fizjologiczne do-
chodzi do spadku witalności, utraty sił i zmniejszenia 
poziomu aktywności [1]. Ze względu na zachodzące 
zmiany, wpływające na ograniczenie sprawności i wy-
stępowanie chorób somatycznych, seniorzy potrzebu-
ją opieki i obecności innych osób, zwłaszcza rodziny. 
W obliczu masowych migracji, z którymi mamy do czy-
nienia obecnie, wielu seniorów pozostaje bez opieki ze 
względu na wyjazd dorosłych dzieci za granicę. Niniej-
szy artykuł porusza tematykę związaną z trudną sytu-
acją i konsekwencjami migracji dla seniorów pozosta-
jących w kraju bez wsparcia najbliższych.

ROLA RODZINY W ŻYCIU CZŁOWIEKA
W literaturze przedmiotu większość definicji opisuje 
rodzinę jako podstawową komórkę społeczną. Jak pi-
sze F. Adamski, rodzina to grupa społeczna, którą wy-

różnia duchowe zjednoczenie szczupłego grona osób, 
skupionych we wspólnym ognisku domowym aktami 
wzajemnej pomocy i opieki oparte na wierze w prawdzi-
wą lub domniemaną łączność biologiczną, tradycję ro-
dzinną i społeczną [2].

Współczesna rodzina nie musi spełniać wszyst-
kich przypisanych jej funkcji. Ze względu na niezależ-
ność finansową, funkcja ekonomiczna zaczyna tracić 
na znaczeniu. Wiele młodych małżeństw/partnerów 
nie decyduje się na posiadanie potomstwa, dlate-
go funkcja prokreacyjna i wychowawczo-socjalizacyj-
na również przestają być ważne. Niezmiennie funkcja 
opiekuńcza i emocjonalna względem dzieci, jak i pozo-
stałych członków rodziny pozostaje aktualna i wyma-
ga wypełnienia [3].

Wraz ze zmianami zachodzącymi we współcze-
snym świecie zmienia się także struktura rodziny, jak 
również przypisane jej członkom role. Jak zasygnalizo-
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wali M. Reichert i J. Philips, w obrębie starości nastąpi-
ła demograficzna rewolucja, ze względu na: zwiększe-
nie się liczby osób starych w społeczeństwach, ogólny ich 
wzrost proporcji w populacji, wzrost liczby osób sędzi-
wych [4].

Ze względu na wzrost liczby seniorów w stosun-
ku do osób młodych istnieje prawdopodobieństwo, że 
w niedalekiej przyszłości nastąpi deficyt opieki wobec 
osób starszych. Wśród procesów, mających wpływ na 
spadek kondycji rodziny, należy wymienić:

1. spadek dzietności,
2. migrację,
3. kryzys w sferze wartości i autorytetów.

Migracje młodych osób mogą wzmóc wśród osób 
starszych odczuwanie lęku przed samotnością i pozo-
stawieniem samym sobie. Paradoksalnie, wiele mło-
dych osób wyjeżdża za granicę, by opiekować się oso-
bami starszymi, pozostawiając w kraju często starych, 
schorowanych rodziców. Zważywszy na fakt, że rodzi-
na jest podstawowym zasobem wsparcia dla seniorów, 
co dzieje się z osobami starszymi w przypadku migra-
cji dorosłych dzieci [4]?

Dodatkowo, co ważne rodzina jest jedynym wła-
ściwym miejscem, warunkującym środowisko odpo-
wiednie dla człowieka. Istnieje bowiem coś w rodzaju 
sprzężenia zwrotnego między zapotrzebowaniami czło-
wieka a możliwościami rodziny. Poza rodziną tych zapo-
trzebowań realizować się nie da, lub realizuje się je tylko 
z wielkim trudem i zawsze w sposób niepełny [5]. Zależ-
ności te zaobserwować można w środowisku rodziny 
na płaszczyźnie potrzeb człowieka, zwłaszcza emocjo-
nalnych, odnoszących się do potrzeby bezpieczeństwa, 
miłości, szacunku oraz swobodnego działania. Zwa-
żywszy na fakt, że zaspokojenie podstawowych po-
trzeb człowieka w sposób odpowiedni odbywa się tyl-
ko w środowisku rodziny, zauważyć należy, że migracje, 
które przecież wiążą się z rozdzieleniem rodziny, wy-
wołują daleko idące negatywne skutki, wpływające na 
całe dalsze życie całej rodziny [5].

WSPÓŁCZESNE MIGRACJE
Migracje wpisały się w egzystencję człowieka od po-
czątku jego istnienia. Przemieszczanie się z miejsca 
na miejsce miało, ma i będzie miało różne powody [3]. 
Jak pisze Kubiak i Slany, migracja to wędrówka, zmia-
na miejsca zamieszkania na stałe lub na dłuższy czas, to 
ruch ludności, jej większych lub mniejszych grup, a nawet 
jednostek [6].

Wraz z nabyciem przez Polskę członkostwa Unii 
Europejskiej, uzyskaliśmy możliwość swobodne-

go przemieszczania się, zmiany miejsca zamieszka-
nia oraz pracy w granicach sojuszu. Zdecydowanie 
większość wyjeżdżających osób decydowała się opu-
ścić kraj ze względów ekonomicznych. Praca za grani-
cą daje większe możliwości na podniesienie standardu 
życia. Nie tylko możliwości zarobkowe były tym czyn-
nikiem, który wpłynął na skalę współczesnej migracji. 
Wielu migrantów zdecydowało się na opuszczenie kra-
ju z innych względów niż ekonomiczne. Z przeprowa-
dzonych badań wynika, że to chęć poznania innych kul-
tur, zwiedzania świata, a także nauka języków obcych 
były czynnikami determinującymi decyzję o wyjeździe 
za granicę [7].

Mobilność ludzi młodych implikuje problemy mał-
żeńskie, wychowawcze oraz często zmienia losy star-
szych rodziców.

SKALA ZJAWISKA
Nasilenie ilości migracji w kraju obserwuje się od mo-
mentu, kiedy granice dla Polaków zostały otwarte 
z powodu przystąpienia do Unii Europejskiej. Od roku 
2004 do 2011 odnotowana liczba migrantów wzrosła 
dwukrotnie [3]. Z danych odnotowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny wynika, że najwięcej Polaków prze-
bywających na terenie Unii Europejskiej wyjechało do 
Wielkiej Brytanii (793 tys.), Niemiec (703 tys.) Holandii 
(120 tys.), Irlandii (112 tys.) [8].

Tabela 1 Liczba osób czasowo przebywających poza granica-
mi Polski

Rok Liczba emigrantów
2004 1000 tys.
2005 1450 tys.
2007 2 270 tys.
2008 2 210 tys.
2010 2 000 tys.
2011 2 060 tys.
2012 2 130 tys.
2013 2 196 tys.
2014 2 320 tys.
2015 2 397 tys.
2016 2 515 tys.
2017 2 540 tys.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych podawanych 
przez GUS [7]

Z podanych danych przedstawionych w tabeli 1 
można wywnioskować, że od momentu przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej liczba migrujących Polaków 
gwałtownie wzrosła. Z dostępnych danych wynika, że 
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migracje mają tendencje szybkiego wzrostu. W porów-
naniu z 2004 roku, w 2007 roku liczba wyjeżdżających 
podwoiła swoją ilość, a w roku 2017 wzrosła aż dwu-
ipółkrotnie.

KONSEKWENCJE MIGRACJI  
DLA SENIORÓW
Dotkliwe konsekwencje migracji odczuwają zarówno 
dzieci, jak i osoby w podeszłym wieku – rodzice osób 
wyjeżdżających. Zwłaszcza seniorzy, z powodu ograni-
czeń i problemów związanych ze zdrowiem, wymagają 
wsparcia ze strony własnych dzieci. Niestety ze wzglę-
du na wyjazdy zarobkowe pozostawieni są samym so-
bie bądź wymaga się od nich udzielania wsparcia dla 
wnuków. W wielu przypadkach odpowiedzialność za 
opiekę i właściwe wychowanie dzieci osób wyjeżdżają-
cych spada właśnie na dziadków, pomimo tego, że bę-
dąc w podeszłym wieku, osoby starsze są schorowane 
i same potrzebują pomocy i wsparcia. Ponadto warto 
podkreślić, że seniorzy, poświęcając się dla dobra ro-
dziny, często rezygnują z realizacji własnych planów. 
Będąc na emeryturze, zmuszani są do wcielania w rolę 
rodziców, nie mają już czasu dla siebie [9].

Jak zauważa Daria Becker-Pestka, zmiany spo-
wodowane wyjazdami rodzą różnorakie konsekwencje, 
zarówno natury emocjonalnej, jak i te godzące w jej 
strukturę. Ponadto należy podkreślić, że rozłąka wpły-
wa w większości przypadków negatywnie na każdego 
z poszczególnych członków rodziny [10].

Z. Krawczyńska-Butrym pisze, że rodzina (w oko-
ło 80%) nadal w różny sposób (samodzielnie lub przy 
wsparciu instytucji) zabezpiecza opieką najstarsze po-
kolenie [11]. Gdy wyjeżdżają dorosłe dzieci, wiele 
się zmienia w tym zakresie, następuje deficyt opieki 
względem osób starszych.

Migracje dorosłych dzieci mogą wywierać nie-
korzystny wpływ na życie seniorów. Według A. Gaweł, 
M. Madeja-Babuli i M.M. Urlińskiej wyjazd za granicę 
dorosłych dzieci może uniemożliwić zaspokojenie pod-
stawowych potrzeb seniora. Brak wsparcia ze strony 
najbliższych może skutkować zachwianiem potrzeby 
bezpieczeństwa i bliskości. Brak wsparcia emocjonal-
nego oraz integracji z rodziną rzutuje na odczuwanie 
przez seniora poczucia osamotnienia oraz braku przy-
należności i użyteczności. O negatywnym wpływie mi-
gracji na życie seniorów można mówić w chwili, gdy 
zanikają bądź rozluźniają się więzi rodzinne [1]. Wyjazd 
najbliższych osób za granicę, zarówno dzieci, jak i wnu-
ków odbiera seniorom przypisaną im rolę rodzica oraz 

babci/dziadka, w ten sposób przyczyniając się do zabu-
rzenia w wypełnianiu ról społecznych [3].

Seniorzy mają świadomość faktu, że pomoc 
i opieka nad osobą starszą jest zajęciem, wymagają-
cym zaangażowania ze strony osób trzecich. Świad-
czenie pomocy dla seniora jest zajęciem obciążają-
cym zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Osoba starsza 
może potrzebować pomocy przy najprostszych pracach 
domowych, jak również przy utrzymaniu higieny. Może 
to eskalować poczucie wstydu i bezradności tym bar-
dziej, że świadczenie pomocy może być zajęciem dłu-
gotrwałym [3].

Nowoczesne technologie, pomimo że pozwalają 
na kontakt migrantów z bliskimi, nie są w stanie zastą-
pić bliskości drugiej osoby. Rozmowy telefoniczne mogą 
stanowić substytut wsparcia emocjonalnego, jednak-
że okazywanie uczuć i emocji za pomocą nowoczesnych 
komunikatorów często podlega ograniczeniom. Senio-
rzy często usprawiedliwiają rozluźnienie więzi rodzin-
nych i nieregularny kontakt telefoniczny pracą/zapraco-
waniem migranta [3]. Jednakże nie każda osoba starsza 
ma dostęp do nowoczesnych technologii bądź nie umie 
się nimi posługiwać. Cyfrowe wykluczenie osób star-
szych bywa przeszkodą nie do pokonania. W takiej sytu-
acji inicjowanie kontaktów z bliskimi przebywającymi za 
granicą staje się niemożliwe.

Wyjeżdżający za granicę, nie chcąc martwić swo-
ich starych rodziców, często nie przyznają się do po-
rażek w sferze zawodowej. Nie chcąc przysparzać im 
dodatkowych zmartwień, nie wspominają, że pracują 
poniżej swoich kwalifikacji zawodowych. Często „ubar-
wiają” swoją historię, by stary rodzic żył w przekona-
niu, że wyjazd za granicę dorosłego dziecka był od-
powiednią decyzją. Zdarza się, że seniorzy opowiadają 
swoim znajomym o zaradności i dobrobycie migrują-
cego dziecka, choć nie zawsze bywa to zgodne z praw-
dą. Większość z nas nie lubi i nie chce przyznawać się 
do błędów oraz porażek w życiu osobistym i zawodo-
wym. Migranci często „kolorują rzeczywistość”, nie 
chcąc w ten sposób okazywać swojej słabości i niedo-
skonałości.

POTRZEBY SENIORÓW 
POZOSTAJĄCYCH W KRAJU  
BEZ WSPARCIA RODZINY
Z badań przeprowadzonych przez M. Rostropowicz-
-Miśko i A. Zagórowska wynika, że osoby starsze, któ-
rych dzieci wyjechały za granicę, głównie odczuwają 
deficyty, które powiązane są z potrzebami [13]:
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1) zdrowotnymi – osoby starsze, które pozostają 
w kraju, to głównie osoby samotne i często z nie-
pełnosprawnościami, po 65. roku życia, które nie 
są w stanie same zaspokoić własnych potrzeb, 
głównie z powodu złej kondycji zdrowotnej;

2) finansowymi – brak wsparcia finansowego ze 
strony najbliższej rodziny zwłaszcza dzieci, które 
wyjechały. Dochody seniorów często są niskie, 
bez wsparcia dzieci mogą liczyć tylko na emery-
turę. Wydatki osób w podeszłym wieku są spore 
i przede wszystkim wiążą się z opłatami za miesz-
kanie, kupnem lekarstw, czy chociażby zakupem 
jedzenia;

3) w zakresie organizacji życia codziennego – czło-
wiek stary, schorowany z niepełnosprawnością 
nie jest w stanie odpowiednio funkcjonować bez 
wsparcia. Codzienne czynności, takie jak przygo-
towanie posiłków, zrobienie zakupów, mogą oka-
zać się niezwykle trudnym zadaniem;

4) przynależności – potrzeba przynależności jest jed-
ną z 5 głównych potrzeb człowieka, wyznaczonych 
przez autora piramidy potrzeb człowieka Abra-
hama H. Maslowa. Poczucie przynależności oso-
by starszej powinno przejawiać się w akceptacji 
i poczuciu szacunku przez najbliższe otoczenie 
zwłaszcza własnych dzieci. Osoba starsza, która 
nie ma kontaktów z najbliższymi, może odczuwać 
silną potrzebę przynależności;

5) kontaktów z innymi ludźmi – seniorzy, których 
dzieci wyjechały, to przede wszystkim osoby sa-
motne. Wykazują silną potrzebę powiązań i kon-
taktów z innymi ludźmi [12].

ZAKOŃCZENIE
W życiu człowieka, bez względu na wiek, nadrzędną 
rolę odgrywa rodzina. Według K. Wądłowskiej to wła-
śnie rodzina jest środowiskiem, które pozwala senio-
rom na zaspokajanie podstawowych potrzeb, w tym 
potrzeby bezpieczeństwa i przynależności [13]. Dzię-
ki wsparciu najbliższych osób nawet najtrudniejsze 
sytuacje życiowe stają się znośne i możliwe do po-
konania. Szczególnej opieki potrzebują zarówno dzie-
ci, jak i osoby starsze. W obliczu migracji dorosłych 
dzieci, senior zostaje pozbawiony wsparcia ze stro-

ny najbliższych mu osób. Rozmowy przez współczesne 
komunikatory nie zastąpią bliskiego kontaktu z najbliż-
szymi. Rozłąka migracyjna jest doświadczeniem trud-
nym i przygnębiającym, potęgującym wśród osób star-
szych poczucie osamotnienia oraz społecznej izolacji. 
W polskim społeczeństwie jedną z niewielu przypisa-
nych seniorom funkcji jest rola babci/dziadka. W obli-
czu migracji dorosłych dzieci ta funkcja zostaje często 
odebrana osobom starszym.
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Kompleksowa opieka pielęgniarska (KOP) nad pacjentem w wie-
ku geriatrycznym ma duże znaczenie w monitorowaniu pojawiania 
się objawów chorobowych. Niesamodzielność, wynikająca ze sta-
rzenia się, a także z uszkodzenia i upośledzenia funkcji organizmu 
w następstwie choroby lub urazu, niezdolność do samodzielnej eg-
zystencji powoduje konieczność stałej lub długotrwałej opieki (lub 
pomocy) osób drugich w wykonywaniu czynności dnia codziennego 
w zakresie pielęgnacji ciała, komunikacji, odżywiania, przemiesz-
czania się czy zaopatrzenia gospodarstwa domowego. Wzrost licz-
by pacjentów geriatrycznych, często niepełnosprawnych i niesa-
modzielnych, będzie spowodowany przede wszystkim spadkiem 
dzietności i współczynnika płodności kobiet, ale wynika również 
z wydłużającego się czasu trwania życia. Głównym celem KOP jest 
utrzymanie maksymalnej sprawności pacjentów poprzez jak naj-
dłuższą samodzielność w życiu codziennym. Opieka ta realizowana 
jest w sposób profesjonalny przez zespół terapeutyczny. Szczególną 
rolę odgrywa tutaj pielęgniarka, która dodatkowo wspiera pacjen-
ta, zachęca go samodzielności i samoopieki, towarzyszy mu w co-
dziennych czynnościach. Celem pracy jest ukazanie analizy piśmien-
nictwa w zakresie zależności pomiędzy założeniami kompleksowej 
opieki pielęgniarskiej a jej jakością w opinii pacjentów geriatrycz-
nych i pielęgniarek. Dokonano wnikliwego przeglądu 43 prac opu-
blikowanych w czasopismach polskich w latach 2006-2018. Prace 
te podzielono tematycznie na: jakość świadczonej opieki pielęgniar-
skiej w opinii seniorów i w opinii pielęgniarek. Ze wstępnej anali-
zy piśmiennictwa wynika, że KOP jest bardzo ważna i ma korzystny 
wpływ na zdrowie pacjentów. Kontynuacja badań w tym zakre-
sie uwypukli potrzeby seniorów i pozwoli lepiej dostosować opie-
kę zdrowotną, której głównym celem ma być sprostanie potrzebom 
szybko rosnącej populacji osób starszych. Zbyt mała liczba specja-
listów w dziedzinie geriatrii, mała ilość miejsc, gdzie pacjenci mo-
gliby uzyskać odpowiednią pomoc stawia Polskę w niekorzystnym 
położeniu na tle innych krajów [1]. Liczba pacjentów geriatrycznych 
cały czas się zwiększa, konieczne jest więc zwiększenie liczby insty-
tucji, które znacznie zapewnią dostępność i poprawią jakość świad-
czeń zdrowotnych, a tym polepszą komfort życia.

SŁOWA KLUCZOWE: jakość opieki pielęgniarskiej, pacjent geriatryczny, 
pielęgniarka

Comprehensive nursing care (CNC) over a geriatric patient is 
of great importance in monitoring the appearance of disease 
symptoms. Non-self-reliance resulting from aging, as well as 
from damage and impairment of the body’s functions as a result 
of illness or injury, inability to independent existence causes the 
need for constant or long-term care (or assistance) of other peo-
ple in performing daily activities in the field of body care, com-
munication, nutrition, movement or household supply. Increase in 
the number of geriatric patients often disabledand non-depedent 
will be caused primarily by a decrease in fertility and the fertility 
rate of women, but it also results from the prolonging life span. 
The main objective of the CNC is to maintain the maximum effi-
ciency of patients through the longest possible independence in 
everyday life. This care is carried out in a professional manner 
by the therapeutic team. The nurse plays a special role here, who 
also supports the patient, encourages self-reliance and self-care, 
and accompanies him in everyday activities. The aim of the work 
is to present the analysis of the literature in the scope of the re-
lationship between the assumptions of comprehensive nursing 
care and its quality in the opinion of geriatric patients and nurs-
es. A thorough review of 43 works published in Polish journals 
was carried out in the years 2006-2018. These works were divid-
ed thematically into: the quality of nursing care provided in the 
opinion of seniors and in the opinion of nurses. The preliminary 
analysis of the literature shows that CNC is very important and 
has a beneficial effect on the health of patients. The continuation 
of research in this area will highlight the needs of seniors and 
will allow better adaptation of health care, the main objective of 
which is to meet the needs of a rapidly growing elderly popula-
tion. Too few specialists in the field of geriatrics, a small number 
of places where patients could get adequate help puts Poland at 
a disadvantage compared to other countries [1]. The number of 
geriatric patients is constantly increasing, so it is necessary to 
increase the number of institutions that will significantly improve 
accessibility and improve the quality of health services, which 
will improve the quality of life.

KEY WORDS: quality of nursing care, geriatric patient, nurse
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Określenie „pacjent w wieku geriatrycznym” nie może 
oznaczać jedynie utraty i ograniczeń, a starość nie 
może być okresem oderwanym od reszty życia. Z po-
wodu coraz szerszego grona pacjentów w wieku geria-
trycznym konieczne jest zainteresowanie potrzebami 
i problemami osób po 65. roku życia. Normalna wydaje 
się konieczność zawodowego kształcenia specjalistów 
w dziedzinie gerontologii oraz tworzenie profesjonal-
nych systemów wsparcia. Takie działania wymusza po-
stęp medycyny, rozwój cywilizacyjny, wzrost standar-
du jakości życia, spadek wskaźnika urodzin, rozbudowa 
opieki społecznej, profilaktyka chorób zakaźnych czy 
wydłużenie średniej długości życia [2]. Starzenie się 
i jakość życia są ze sobą ściśle połączone. Jakość życia 
określana jest jako satysfakcja z życia, dobrostan psy-
chiczny, fizyczny i szczęście. Natomiast starzenie się 
określane jest jako proces nieodwracalny, postępują-
cy i destrukcyjny, w którym dochodzi do obniżania się 
sprawności psychicznej i fizycznej [2].

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) 
wynika, że czeka nas szybki wzrost liczby ludności 
w wieku powyżej 65. życia. W roku 2035 należy ocze-
kiwać niemal 8,4 mln osób w tej grupie wiekowej. Pra-
wie 5 mln wśród nich będą stanowiły kobiety. W Pol-
sce 13% ludności ma więcej niż 65 lat, w tym 65,6% to 
kobiety. Średnia długość życia kobiet wynosi 77,5 lat, 
mężczyzn – 68,8 lat [3]. Na wsi mieszka więcej osób 
starszych niż w aglomeracjach miejskich [3].

Wzrost liczby osób w podeszłym wieku, a zwłasz-
cza w okresie późnej starości, powoduje zwiększone 
zapotrzebowanie w zakresie opieki zdrowotnej i pie-
lęgniarskiej. Starzenie się społeczeństwa rodzi wie-
le problemów natury medycznej, społecznej i ekono-
miczno-organizacyjnej. W związku z tym konieczne jest 
większe zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne 
[4]. Zarówno pomoc socjalna, jak i medyczna powinny 
być łatwo dostępne dla pacjentów w wieku geriatrycz-
nym [4]. Badania naukowe na świecie poruszają różno-
rodną problematykę starzenia się społeczeństwa czy 
opieki nad pacjentami w wieku geriatrycznym. Widocz-
na odrębność tych badań wynika z kulturowych różnic 
pomiędzy Polską a krajami Wschodu i Zachodu [4]. Sta-
tus społeczno-ekonomiczny oraz styl życia są czynnika-
mi, różnicującymi subiektywne poczucie zdrowia wśród 
starzejących się osób [5]. Odmienne rozwiązania, 
szczególnie u osób z zaburzeniami kognitywnymi (ob-
niżającymi zdolności do adaptacji nowej przestrzeni), 

mogą skutecznie wpływać na proces leczenia i opiekę. 
Kompleksowa opieka geriatryczna (KOG) ma na celu 
utrzymanie maksymalnej samodzielności i sprawno-
ści pacjentów. To opieka aktywna, wykonywana w spo-
sób profesjonalny i wszechstronny. Opieka pielęgniar-
ska nad tak wymagającym pacjentem jest wyzwaniem 
dla personelu pielęgniarskiego. Dodatkową trudnością 
jest występowanie specyficznych problemów społecz-
no-psychologicznych, zdrowotnych, pielęgnacyjnych. 
Dynamika procesu starzenia się generuje odczuwalne 
skutki dla systemu świadczeń zdrowotnych i opiekuń-
czych [6]. Ludzie starsi są postrzegani przez personel 
medyczny jako trudni pacjenci. Wiele badań wskazu-
je na nieprawidłowe relacje ze starszymi podopiecz-
nym [6].

Specyfika opieki nad osobą starszą wymaga od 
personelu medycznego znajomości psychologii, ele-
mentów pedagogiki oraz umiejętności różnicowania 
różnych stanów zdrowia i choroby, charakterystycz-
nych dla okresu starości [2]. Przedmiotem analizy będą 
publikacje, przedstawiające analizę piśmiennictwa 
w zakresie zależności pomiędzy założeniami komplek-
sowej opieki pielęgniarskiej a jej jakością w opinii pa-
cjentów w wieku geriatrycznych i pielęgniarek.

Sygnalizowane zagadnienia skłoniły autorów do 
szerszego omówienia problemów pacjentów w wieku 
geriatrycznym i jej znaczenia w aspekcie zadowolenia 
z jakości opieki pielęgniarskiej.

ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE
Założono analizę przeglądu piśmiennictwa z zakresu 
zależności pomiędzy założeniami kompleksowej opieki 
pielęgniarskiej a jej jakością w opinii pacjentów w wie-
ku geriatrycznych i pielęgniarek.

Dokumenty ograniczono do daty publikacji po-
między 2006 a 2018 r. Spośród kryteriów typu badań 
wzięto pod uwagę publikacje, w których opisano ba-
dania prospektywne, obserwacyjne, i przekrojowe. Za 
źródło piśmiennictwa posłużyły elektroniczne bazy: 
Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, Elsevier, 
Springer. Kryteriami wyszukiwania były słowa kluczo-
we: jakość opieki pielęgniarskiej, pacjent w wieku ge-
riatrycznym, pielęgniarka. Otrzymano w konsekwencji 
299 dokumentów, z których wyłoniono 25 spełnia-
jących kryteria włączenia (pacjent po 65. roku życia, 
opieka pielęgniarska, opinia pielęgniarek i pacjentów). 
Podzielono dokumenty na 2 kategorie: jakość opieki 
pielęgniarskiej w opinii pacjentów w wieku geriatrycz-
nym i w opinii pielęgniarek.
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JAKOŚĆ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ 
W OPINII PACJENTÓW  
W WIEKU GERIATRYCZNYM
Opieka pielęgniarska powinna się koncentrować na 
podnoszeniu jakości życia pacjentów w wieku geria-
trycznym w różnych sferach, a nie tylko na działaniach 
wydłużających życie. Zdaniem Światowej Organizacji 
Zdrowia WHO (World Health Organization) konieczne 
jest podejmowanie działań, które zapobiegają złej kon-
dycji psychospołecznej pacjentów geriatrycznych. Prio-
rytetem jest zachęcanie osób starszych do wielokie-
runkowej aktywności [7]. W badaniach prowadzonych 
przez Wróblewską i wsp. ocena przez badanych ilości 
dostępnych form pomocy dla pacjentów w wieku geria-
trycznym była na poziomie średnim – 15 (28,30%) lub 
złym – 18 (33,96%) [8]. Jest to niepokojący fakt, z ra-
cji coraz większej liczby pacjentów geriatrycznych i ro-
snącego zapotrzebowania na świadczenia medyczne 
z tego zakresu [9]. Wg Jędrzejkiewicz i wsp. pacjenci są 
zadowoleni z opieki pielęgniarskiej [10]. Jednak Kurow-
ska i wsp. wykazują w badaniach, że seniorzy oczeku-
ją wsparcia od pielęgniarki w radzeniu sobie z różnymi 
problemami [11]. Borowiak i wsp. potwierdza w bada-
niach własnych, że osoby starsze oczekują opieki pie-
lęgniarskiej głównie w miejscu swojego zamieszka-
nia. Poradnie są kolejną formą opieki, gdzie chcą mieć 
udzielane świadczenia. Respondenci z terenów wiej-
skich oczekują większej opieki ze strony pielęgniarek 
w szpitalach. Osoby starsze z niższą sprawnością funk-
cjonalną, chorobą wrzodową czy po przebytym udarze 
chcą częstszej opieki ze strony pielęgniarek [12]. Wró-
blewska i wsp. udowodnili, że opieka pielęgniarska jest 
wysoko oceniana przez 38 (71,69%) respondentów. 
Związana jest z fachową wiedzą (64,34%), odpowied-
nimi kompetencjami (67,29%) oraz profesjonalizmem 
(78,65%). Wg seniorów opieka pielęgniarska ma istot-
ny wpływ na kształtowanie różnych zachowań proak-
tywnych (86,79%) [8]. Pacjenci w badaniach Zadrogi 
i wsp. wyrażają pozytywne opinie na temat sprawo-
wanej opieki pielęgniarskiej [13]. W badaniach prze-
prowadzonych przez Jędrzejkiewicz i wsp. 40% respon-
dentów doceniło cierpliwość pielęgniarek podczas 
karmienia, 39% ankietowanych uznało, że nie poświę-
cały im wystarczająco dużo czasu [10]. Pacjenci w ba-
daniach wykonanych przez Grzankę-Tykwińską i wsp. 
deklarowali, że byli dyskryminowani [14]. Podobne wy-
niki uzyskała Kropińska i wsp. [15]. Dla osób starszych 
najważniejsze jest poczucie, że są potrzebni i użyteczni 

dla innych. Najistotniejsze dla nich jest zdrowie emo-
cjonalne i psychiczne, a nie zdrowie fizyczne. Nato-
miast opieka pielęgniarska powinna się skupić głów-
nie na pomocy w czynnościach, które pacjent nie jest 
sam w stanie wykonać [16]. Personel pielęgniarski po-
winien mieć wpływ na kształtowanie odpowiednich za-
chowań prozdrowotnych i wzmacnianie zdrowia osób 
starszych zgodnie ze standardami nauczania. Pielę-
gniarki mają wpływ na aktywizację pacjentów, poma-
gają w codziennych czynnościach, uczestniczą w edu-
kacji, rehabilitacji, rozwoju intelektualnym i fizycznym. 
Zdaniem Niechwiadowicz-Czapki takie działania istot-
nie wpływają na odczucie satysfakcji z życia pod-
opiecznego [17].

Większa ilość świadczeń na początku procesu 
chorobowego w miejscu zamieszkania pacjenta ma 
bardzo korzystny wpływ na zadowolenie z późniejszych 
usług opiekuńczych w podmiotach szpitalnych i oczeki-
wań osób starszych na usługi opiekuńcze, realizowane 
w różnych placówkach medycznych [4].

JAKOŚĆ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ 
W OPINII PIELĘGNIAREK
Kompleksowa opieka pielęgniarska ma na celu podej-
mowanie działań wpływających istotnie na utrzymy-
wanie niezależności, poprawę jakości leczenia, plano-
wania opieki, rozpoznawanie problemów zdrowotnych 
i diagnostyki. Dokładna analiza oczekiwań zdrowot-
nych pacjentów w wieku geriatrycznym musi uwzględ-
nić ich aktualne potrzeby. Nie tylko aspekty psy-
chologiczne, socjalne, ale również kliniczne (objawy 
niepożądane) wpływają na holistyczną opiekę nad pa-
cjentem starszym.

Zdaniem Cebulak i wsp. opieka pielęgniarska 
obejmuje nie tylko proces leczenia, ale również udzie-
lanie wsparcia emocjonalnego, zachęcanie pacjenta do 
brania czynnego udziału w samoopiece i samopielę-
gnacji [18]. Strugała podkreśla, że mniejsza sprawność 
osób starszych zwiększa ich zapotrzebowanie na opie-
kę. Występowanie różnych schorzeń, czynniki psychicz-
ne, społeczno-środowiskowe, proces starzenia oraz 
styl życia wpływają na sprawność osób starszych, a co 
za tym idzie – większe jest zapotrzebowanie na róż-
ne formy opieki pielęgniarskiej [19]. Niepełnospraw-
ność w wieku starszym doprowadza niejednokrotnie 
do spadku aktywności, samodzielności osób starszych 
[19]. Niezależnie od tego zaspokajanie podstawowych 
potrzeb utożsamia się ze zdolnością do samoopieki. 
Zalicza się tutaj takie sprawności, jak: utrzymanie hi-
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gieny osobistej, odżywianie, kontrola czynności fizjolo-
gicznych, poruszanie się [20]. 

Niepełnosprawność doprowadza chorego do uza-
leżnienia od innych osób i wpływa na występowanie 
różnych problemów zdrowotnych w sferze biologicznej 
(niedożywienie, zaniedbanie higieniczne, nietrzymanie 
stolca i moczu, odwodnienie). W konsekwencji docho-
dzi do unieruchomienia pacjenta, zaniku masy mięśnio-
wej, częstych zaparć z powodu upośledzonej perystal-
tyki jelit, występowania odleżyn, zaburzenia czynności 
różnych układów, jak oddechowego, krążenia, obniże-
nia odporności. Szczególnie często u pacjentów w wie-
ku geriatrycznym obserwuje się zaburzenia funkcji 
poznawczych, które mają wpływ na codzienne funk-
cjonowanie. Wczesne wykrycie tych zaburzeń spowol-
ni utratę orientacji co do czasu i miejsca, problemów 
w relacjach interpersonalnych, lęk i utratę zaintereso-
wań [20]. Kompleksowa opieka ma na celu motywo-
wanie chorego do działania, dobór odpowiednich zajęć 
dopasowanych do stanu pacjenta, spowolnienie obja-
wów choroby [18]. 

Osoby, które wymagają stałej opieki, mogą prze-
bywać w specjalnych placówkach, które są przystoso-
wane do potrzeb [21]. Niejednokrotnie różne zachowa-
nia i postawy chorego utrudniają pracę. Dużą grupę 
pacjentów stanowią osoby z chorobami neurologicz-
nymi. Pielęgnowanie w znacznym stopniu utrudniają 
objawy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego 
(zaburzenia połykania, porażenia kończyn, afazja, za-
burzenia czucia). Długotrwałe unieruchomienie, po-
wikłania z nim związane i różne dolegliwości bólowe 
znacznie implikują opiekę świadczoną na rzecz pacjen-
ta. Występują również zmiany, dotyczące sfery emo-
cjonalnej i fizycznej pacjenta, związane z zaburzeniami 
orientacji, pogorszeniem procesów myślenia, spostrze-
gania. Pojawiają się inne choroby współistniejące, jak 
cukrzyca czy nadciśnienie. 

Realizacja działań pielęgniarskich zapobiega wy-
stępowaniu powikłań (odleżyn, przykurczów, zakrze-
picy), niedożywienia oraz eliminuje ryzyko różnych 
powikłań chorobowych [22]. Na każdym etapie pro-
cesu pielęgnowania istotna jest współpraca zarów-
no z samym pacjentem, jak i jego rodziną. W odniesie-
niu do pacjentów w stanie wegetatywnym konieczna 
jest bardzo profesjonalna i intensywna opieka pielę-
gniarska. Dodatkowo występują patologiczne reak-
cje zgięciowe, wyprostne, mimowolne ruchu kończyn, 
głowy, tułowia [23]. Biercewicz i wsp. podkreślają, że 
bardzo ważnym elementem opieki pielęgniarskiej jest 

współpraca z rodziną pacjenta geriatrycznego. W mia-
rę możliwości powinni oni czynnie uczestniczyć w pie-
lęgnowaniu pacjenta [22]. Zadaniem pielęgniarki jest 
edukacja rodziny pacjenta w celu przygotowania ich do 
właściwej opieki w środowisku domowym. Dzięki pod-
jętym działaniom możliwe jest kształtowanie umiejęt-
ności w podejmowaniu decyzji, służących rozwiązywa-
niu problemów zdrowotnych, budowaniu odpowiednich 
zachowań zdrowotnych oraz przygotowaniu pacjenta 
i jego rodziny do samoopieki [22]. 

Kompleksowa opieka pacjentów geriatrycznych 
powinna obejmować również profilaktykę chorób, jak 
i promocję zdrowia. Promocja zdrowia musi być zwią-
zana z działaniami, które wpływają na jakość życia, po-
stępowanie zdrowotne, zdrowie psychiczne u pacjen-
tów [6]. Poprzez podjęte zadania, wynikające z funkcji 
zawodowych, pielęgniarka może oceniać, zapobiegać 
różnym zagrożeniom zdrowotnym i rozpoznawać pro-
blemy u osób starszych [6]. Pacjenci, którzy przebywa-
ją w domach są pod opieką lekarza, mają zapewnioną 
opiekę pielęgniarską, a jeśli zachodzi konieczność, to 
stosowana jest odpowiednia rehabilitacja dostosowa-
na do potrzeb pacjenta. 

W Polsce istnieją różne instytucje, takie jak: domy 
pomocy społecznej, zakłady pielęgnacyjno-opiekuń-
cze, domy dziennego pobytu, zakłady opiekuńczo-lecz-
nicze. Zadaniem ich jest wykonywanie odpowiednich 
świadczeń zdrowotnych oraz zapewnienie profesjonal-
nej opieki seniorom [21]. 

Górecka i wsp. dostrzegli potrzebę prowadzenia 
badań dotyczących starości oraz konieczność dosto-
sowania polityki społecznej do zmian demograficznych 
[24]. Obecnie opieka nad pacjentami geriatryczny-
mi spoczywa głównie na rodzinie [24]. System opieki 
zdrowotnej w Polsce nie jest odpowiednio przystoso-
wany do zmieniającej się sytuacji demograficznej i ro-
snącej liczby osób starszych. Funkcjonuje bez geria-
trii, niespełniania odpowiednich standardów jakości, 
dostępności, kompleksowości, powszechności [24]. Dla 
przykładu, opieka sprawowana w Szwecji zapewnia se-
niorom dostęp do różnych form udzielanych świadczeń, 
a jest sprawowana przeważnie w domach podopiecz-
nego przez 24 godziny na dobę [25]. Każda osoba star-
sza ma prawo do wyboru organizacji, osoby prywatnej 
czy fundacji oraz różnych urządzeń wspomagających 
[25]. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia pa-
cjenta pielęgniarki mają obowiązek zapewnić codzien-
ną opiekę [25].
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PODSUMOWANIE
Niniejszy przegląd piśmiennictwa wskazuje na potrze-
bę dalszej analizy czynników wpływających na popra-
wę dostępności pacjentów w wieku geriatrycznym do 
świadczeń zdrowotnych. Pomimo istnienia instytucji, 
zapewniających dzienną lub całodobową kompleksową 
opiekę, wielu pacjentów w wieku geriatrycznym naj-
częściej korzysta z pomocy pielęgniarki rodzinnej. To 
na niej spoczywa przygotowanie pacjenta i jego rodzi-
ny do samoopieki i samopielęgnacji. 

Zwiększenie aktywności geriatrycznych zespołów 
opieki domowej uzupełni i poszerzy zakres działania le-
karza i pielęgniarki POZ o aspekty oceny i terapii ge-
riatrycznej. Zachowanie ciągłości i jakości opieki nad 
pacjentem geriatrycznym w okresie między specjali-
stycznymi konsultacjami umocni jego poczucie ważno-
ści i wartości.
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Muzykoterapia w demencji.  
Wpływ zastosowania techniki „songwriting” 

na funkcjonowanie oraz jakość życia  
osób z demencją. Badanie fokusowe

Music therapy in dementia. In�uence of songwriting on functioning  
and quality of life of people with dementia. Focus research

W artykule przedstawiono badanie, którego przedmio-
tem jest proces tworzenia piosenki przez osoby do-
tknięte demencją podczas zajęć muzykoterapii gru-
powej. Badanie zostało przeprowadzone w Dziennym 
Domu Pomocy „Na Ciepłej” we Wrocławiu w 2018 r. 
i obejmowało spotkanie wstępne, 6 sesji oraz wywiad 
pogłębiony z 4 ochotnikami spośród grupy. W proce-
sie wzięło udział 16 uczestników w wieku od 68 do 94 
lat. Badania zostały przeprowadzone techniką zogni-
skowanych wywiadów grupowych (focus group) z wy-
korzystaniem pogłębionego wywiadu. Celem podjętych 
badań było sprawdzenie, w jaki sposób zastosowanie 
techniki songwriting wpływa na funkcjonowanie i po-
prawę jakości życia osób z demencją. W efekcie ba-
danie wykazało, że zastosowanie techniki songwriting 
wpływa na polepszenie funkcjonowania osób z demen-
cją w obszarze poznawczym, emocjonalnym i społecz-
nym. Ponadto pozwala na dostarczanie pozytywnych 
przeżyć, poprawę nastroju i polepszenie samooceny 
chorego. Poprzez poprawę sfery emocjonalnej, psy-
chicznej i społecznej proces pisania piosenki przyczy-
nia się do polepszenia jakości życia.

SŁOWA KLUCZOWE: muzykoterapia, songwriting, 
demencja, terapia kognitywna, śpiewanie piosenki

The article presents a study on the process of song 
creation by people affected by dementia during mu-
sic therapy group. The research was carried out in the 
Daily Help Center at “Ciepłej’ in Wrocław in 2018 and 
included an introductory meeting, 6 sessions and an 
in-depth interview with 4 volunteers from the group. 
The process was attended by 16 participants aged 
68 to 94. The research was conducted using the fo-
cus group technique with the use of in-depth inter-
views. The aim of the research was to examine how 
the use of songwriting technique affects the function-
ing and improvement of the quality of life of people 
with dementia. As a result, the study showed that the 
use of songwriting technique improves the function-
ing of people with dementia in the cognitive, emotion-
al and social areas. Moreover, it allows to provide posi-
tive experiences, improve mood and self-esteem of the 
patient. By improving the emotional, mental and social 
sphere, the songwriting process contributes to the im-
provement of the quality of life.

KEY WORDS: music therapy, songwriting, dementia, 
cognitive therapy, sing a song
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WSTĘP
Z każdym rokiem muzykoterapia cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem w świecie nauki. W dużej mie-
rze dzieje się tak z powodu przybywających publikacji, 
dotyczących możliwości zastosowania muzyki w obsza-
rze nauk medycznych, społecznych, humanistycznych 
oraz nauk o zdrowiu. Związek muzykoterapii z medy-
cyną jest rozważany i opisywany na wielu płaszczy-
znach. Muzykę, będącą multisensorycznym bodźcem, 
wykorzystuje się w celu regulowania sfery fizjologicz-
nej oraz psychologicznej. Terapeutyczne oddziaływanie 
muzyki stosuje się w takich dziedzinach medycznych 
i rehabilitacyjnych, jak: kardiologia, psychiatria, onko-
logia, neurologia, pediatria oraz coraz częściej również 
w geriatrii [1-3].

Muzykoterapia należy do niefarmakologicznych 
i docenianych postępowań terapeutycznych w reha-
bilitacji i opiece nad osobami cierpiącymi na demen-
cję. Ostatnie lata pozwalają dostrzec intensywny roz-
wój badań, dotyczących zastosowania terapii muzyką 
w psychogeriatrii, zarówno w problematyce depresji, 
jak i zespołów otępiennych [3].

MUZYKOTERAPIA  
W TERAPII OTĘPIEŃ
Muzykoterapia należy do niefarmakologicznych metod 
oddziaływania, wykorzystywanych w terapii osób star-
szych cierpiących na choroby otępienne. Umożliwia 
wpływanie na samopoczucie, funkcjonowanie społecz-
ne, fizyczne i psychiczne seniorów. W efekcie dąży do 
„rehumanizacji” życia chorych oraz ich rodzin i opieku-
nów. Jej skuteczność udowodniły liczne badania. Prze-
gląd badań prezentowany w artykułach punktowanych 
z bazy danych PubMed z ostatnich 8 lat pokazuje, iż 
muzykoterapia w demencji między innymi wpływa na:

PP łagodzenie objawów zaburzeń neuropsychia-
trycznych, zwłaszcza lęku i depresji; w grupie 
osób z umiarkowaną demencją muzykoterapia 
zmniejszała halucynacje, omamy, drażliwość oraz 
poziom pobudzenia, prowadząc do zmniejszenia 
liczby leków psychotropowych [4],

PP zwiększenie tolerancji na stresujące bodźce śro-
dowiskowe [4],

PP układ endokrynny oraz autonomiczny układ ner-
wowy, zmniejszając związaną ze stresem aktywa-
cję układu nerwowego nadnerczy i układu para-
sympatycznego [4],

PP zwiększenie wydzielania hormonów, które mają 
działanie prewencyjne w chorobie Alzheimera 
oraz usuwanie i łagodzenie objawów demencji – 
zachowań agresywnych i problematycznych, de-
presji, zaburzeń nastroju [5],

PP poprawę percepcji pacjentów i zaangażowanie 
w działania terapeutyczne, a dzięki temu zwięk-
szenia świadomości rzeczywistości [6],

PP zmniejszenie agitacji oraz poziomu stresu u cho-
rych [7],

PP poprawę nastroju, ułatwianie zasypiania i zmniej-
szanie problemu tzw. wędrowania [8-11],

PP zaangażowanie w terapię oraz poprawę nastroju 
osób w sytuacji intensywnej hospitalizacji [12],

PP zmniejszenie spadku funkcji poznawczych, 
zwłaszcza we wspomnieniach autobiograficznych 
i epizodycznych, szybkości psychomotorycznej, 
sferze funkcji wykonawczych i globalnym pozna-
niu [13, 14],

PP poprawę relacji, pamięci, orientacji i nastroju, 
akceptację diagnozy, integrację społeczną; po-
lepsza kodowanie informacji słownych, płynność 
oraz treść mowy oraz zdolności komunikacyjne 
[4, 15, 16],

PP (kombinacja tańca i ćwiczeń relaksacyjnych) po-
prawę jakości życia (QOL) i upośledzenie funkcji 
poznawczych oraz zmniejszanie niepokoju i de-
presji wśród osób starszych z zaburzeniami po-
znawczymi [17].
Kompleksowe i systematyczne leczenie, wykorzy-

stujące wiedzę i sposoby oddziaływania z różnych dzie-
dzin paramedycznych, jest bardzo pożądane i promo-
wane przez współczesną medycynę [18, 19], dlatego 
muzykoterapia ugruntowuje swoje miejsce jako ważna 
część pełnej i przemyślanej terapii chorób otępiennych.

W latach 1985-1996 opublikowano co najmniej 
69 badań dotyczących muzyki i demencji [20]. Przegląd 
tej literatury wykazał, że terapia muzyczna jest sku-
teczną interwencją, mającą na celu utrzymanie i po-
prawę aktywnego zaangażowania, wzmocnienie umie-
jętności społecznych, emocjonalnych i poznawczych 
oraz zmniejszenie zachowań problemowych. 

TECHNIKA SONGWRITING
Technika songwriting (ang. pisanie piosenki) stano-
wi skuteczne narzędzie do pobudzania i wspomaga-
nia ekspresji emocjonalnej oraz interakcji społecznych 
[21]. Tony Wigram i Felicity Baker definiują songwri-
ting jako: proces tworzenia, notowania i/lub nagrywania 

MUZYKOTERAPIA



204
Gerontologia  
Współczesna
supl. 1/2018
vol. 6

tekstów i muzyki przez klienta lub klientów i terapeutę 
w ramach relacji terapeutycznej w celu zaspokojenia po-
trzeb psychospołecznych, emocjonalnych, poznawczych 
i komunikacyjnych klienta [22].

Kelsey M. Lownds w swoim artykule pt. „Music 
therapy songwriting practices with older adults” zwra-
ca na uwagę na fakt, iż mimo że pisanie piosenek jest 
techniką powszechną, to wciąż brakuje badań, doty-
czących jej wykorzystania w pracy muzykoterapeu-
tycznej z osobami starszymi [20]. Zaledwie dwa bada-
nia skupiają się na wykorzystaniu tworzenia piosenek 
w terapii osób starszych. Stwierdzono w nich istot-
ny korzystny wpływ na funkcje poznawcze osób star-
szych cierpiących na demencję [23, 24]. Silber i Hess 
(1995) stwierdzili również, że interwencje pisania tek-
stów piosenek poprawiają spójność grupy, interakcje 
społeczne i jakość życia [24].

MATERIAŁ I METODA
Dzienny Dom Pomocy „Na Ciepłej” obejmuje opie-
ką 60 osób w wieku emerytalnym oraz osoby samot-
ne o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. Częścią 
działań ośrodka „Na Ciepłej” jest realizacja projektu 
MeetingDem, którego misją jest adaptacja i wdroże-
nie innowacyjnego podejścia, by wspierać osoby z ła-
godnym i umiarkowanym otępieniem oraz ich opie-
kunów. Działania podejmowane w Centrum Spotkań 
realizowane są w ramach międzynarodowego projektu 
MeetingDem, koordynowanego przez prof. Rose-Marie 
Droes oraz zespół Zakładu Psychiatrii Konsultacyjnej 
i Badań Neurobiologicznych Katedry Psychiatrii Uni-
wersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich pod kie-
runkiem prof. Joanny Rymaszewskiej we Wrocławiu, 
we współpracy z miastem Wrocławiem oraz Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W ramach holender-
skiego projektu funkcjonuje Centrum Spotkań dla osób 
z otępieniem, w którym to podczas sesji muzykoterapii 
grupowej dla osób z demencją zostało przeprowadzo-
ne badanie, obejmujące wspólne tworzenie piosenki 
przez grupę seniorów i muzykoterapeutę oraz wywiad 
pogłębiony z czworgiem przypadkowo wybranych po-
śród uczestników badania.

Badania zostały przeprowadzone techniką zogni-
skowanych wywiadów grupowych (Focus Group), z wy-
korzystaniem pogłębionego wywiadu.

Proces tworzenia piosenki obejmował sześć spo-
tkań o czasie trwania od 25 do 90 minut, prowadzo-
nych przez muzykoterapeutę, oraz grupowy wywiad 
pogłębiony, trwający ponad 40 minut.

Sesje odbywały się raz w tygodniu od stycznia do 
marca 2018 r.

Cykl spotkań oraz przebieg wywiadu udokumen-
towano nagraniem wideo, w celu dokładnego zrozu-
mienia problemu badawczego oraz analizy każdej se-
sji, procesu tworzenia oraz zachowania jak największej 
rzetelności w zbieraniu danych. Uczestnicy wyrazili pi-
semną zgodę na przeprowadzenie badania, utrwalenie 
ich wizerunku w postaci nagrania wideo oraz opubliko-
wanie zebranych danych. 

GRUPA BADANA
Grupa liczyła 16 osób – 5 mężczyzn i 11 kobiet – z dia-
gnozą łagodnej lub średnio zaawansowanej postaci 
choroby otępiennej w wieku od 68 do 94 lat. Spośród 
całej grupy u 3 osób rozpoznano otępienie typu alzhei-
merowskiego. Aż 62% badanych (10 osób) ma wy-
kształcenie wyższe. Pojawiające się zawody to: praw-
nik, lekarz, oficer, nauczyciel, fizyk, inżynier elektryk, 
ekonomista. Wykształcenie półwyższe i średnie repre-
zentują 4 osoby, czyli 25% grupy. Pojawia się w tej gru-
pie zawód kierownika gastronomii, księgowej, nauczy-
ciela po studium pedagogicznym. Nie ma informacji 
dotyczącej wykształcenia pozostałych dwóch osób.

Schorzenia fizyczne u badanej grupy seniorów:
PP choroby serca (migotanie, rozrusznik, kardiower-

ter, inne) – 56% osób,
PP problemy z ciśnieniem krwi (nadciśnienie, niedoci-

śnienie) – 38% osób,
PP niedosłuch – u 31% osób,
PP problemy z kręgosłupem, reumatyzm, osteoporo-

za – u 56 % osób.
Ponadto pojawiły się również problemy z tarczy-

cą, cukrzyca, przebyty udar, rak piersi. W badanej gru-
pie pojawiły się również zdiagnozowane problemy na-
tury psychicznej:

PP depresja – u 12% (2 osoby),
PP zachowania agresywne – 12% (2 osoby),
PP zaburzenia depresyjno-lękowe – 6% (1 osoba),
PP uczucie bycia niepotrzebnym, niska samoocena – 

12% (1 osoba).
Wywiad pogłębiony został przeprowadzony ty-

dzień po zakończeniu procesu pisania piosenki narzę-
dziem kwestionariusza wywiadu pogłębionego. Narra-
torami były cztery kobiety, które wyraziły chęć udziału 
w rozmowie na temat cyklu zajęć pisania piosenki oraz 
zgodziły się na nagranie i umieszczenie wypowiedzi 
w niniejszej pracy. 
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RESPONDENCI
Interlokutorki należą do projektu Centrum Spotkań od 
momentu powstania ośrodka, tj. od września 2015 r. 
Od trzech lat biorą udział w oferowanych przez cen-
trum zajęciach, w tym sesjach muzykoterapii, o róż-
nym czasie trwania (średnio 60 minut), które odbywają 
się 2 razy w tygodniu. W tabeli 1 zostały podsumowa-
ne istotne informacje dotyczące uczestniczek badania.

Przed rozpoczęciem procesu pisania piosen-
ki w Centrum Spotkań odbyło się spotkanie wprowa-
dzające w tematykę badania, podczas którego zostały 
omówione zasady oraz plan projektu. Seniorzy zosta-
li zapytani słownie o zgodę na nagranie sesji wideo, 
a następnie podpisali oświadczenie dotyczące prze-
twarzania danych osobowych i utrwalania wizerunku.

Pogłębiony wywiad przeprowadzony w czte-
roosobowej grupie pozwolił na zmaksymalizowanie 
wypowiedzi uczestniczek. Rozmówczynie nawzajem 
uzupełniały swoje wypowiedzi, podając dodatkowe in-
formacje, a także niekiedy podają w wątpliwość słowa 
wypowiedzi koleżanek, co pozwala na stworzenie peł-
nego obrazu problemu.

KATEGORIE OGNISKUJĄCE
W ramach zaplanowanych przez badacza kategorii zo-
gniskowanych wyróżnia się:

PP wpływ na procesy poznawcze,
PP modulowanie nastroju,
PP satysfakcja z efektu pracy; podnoszenie poziomu 

samooceny,
PP regulowanie emocji,
PP integracja grupy,
PP reminiscencyjna wartość stworzonej piosenki; 

„muzyczny talizman”,

PP zaangażowanie w proces (pisanie zwrotek w domu).
W ramach kategorii pojawiających się w wywia-

dzie, a nieuwzględnionych przez badacza znajdują się:
PP terapeutyczna wartość śpiewu,
PP poprawa procesów poznawczych w trakcie śpie-

wania ukończonej piosenki,
PP stworzenie nowych celów dla grupy (stworzenie 

śpiewnika pieśni biesiadnych, nagranie piosenek 
autorstwa seniorów),

PP odkrycie/uświadomienie sobie własnego poten-
cjału artystycznego przez seniorów,

PP odwrócenie uwagi od problemów/choroby.

WYNIKI
W poszczególnych kategoriach zebrano następujące 
dane przedstawione w tabeli 2.

Dane pokazują, że w każdej wyróżnionej katego-
rii seniorzy zauważyli subiektywne pozytywne zmia-
ny. Największy nacisk rozmówcy położyli na odczuwa-
niu satysfakcji z tworzenia, dumy z końcowego efektu 
i obudzeniu wiary we własne możliwości (kategoria 
3-16 cytatów) oraz wpływie pisania piosenki na na-
strój, podkreślając towarzyszącą im radość, wesoły na-
strój, ożywienie i odczuwaną energię piosenki (katego-
ria 2-13 cytatów).

Również wysokie wyniki osiągnęły kategorie: nr 4 
(dotycząca regulowania emocji; 11 cytatów) oraz nr 6 
(dotycząca reminiscencyjnej wartości piosenki; 11 cy-
tatów). Uwaga rozmówczyń była skupiona na pozy-
tywnych emocjach, których dostarczył im proces oraz 
możliwości utrwalenia ich wspólnych przeżyć – piosen-
ka jako wspomnienie, pamiątka, coś, co zostanie na 
zawsze.

Choć kategorie nr 5 (integracja w grupie) oraz 
7 (zaangażowanie w proces) były mniej podkreśla-

Tabela 1 Podsumowanie informacji dotyczących uczestniczek badania

Imię 
uczestnika Wiek Zawód Sytuacja rodzinna Sytuacja domowa

Helena 73 lata pedagog wdowa, bezdzietna mieszka sama
Grażyna 74 lata ekonomistka, 

bioenergoterapeuta,
radiesteta

wdowa, dwoje dzieci: syn (za granicą) 
i córka

mieszka sama

Iwona 
(opiekun)

80 lat ekonomistka zamężna, syn wraz z rodziną mieszka z 86-letnim mężem chorym na 
alzheimera

Jadwiga 79 lat księgowa mąż, dwaj synowie wraz ze swoimi ro-
dzinami

mieszka z mężem 

Źródło: wywiad pogłębiony z seniorkami w Centrum Spotkań we Wrocławiu
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ne w wypowiedziach seniorek, to warto zauważyć, że 
w obu obszarach znalazło się niewiele mniej danych (9 
cytatów), co pokazuje, iż te zagadnienia mają dla ba-
danych znaczenie. Ciekawym zjawiskiem spośród kate-
gorii, wyłaniających się z wypowiedzi uczestniczek pro-
cesu, jest mocno zaakcentowane uświadomienie sobie 
własnych możliwości twórczych oraz odkrycie radości 
tworzenia.

W czasie procesu powstała humorystyczna i wy-
mieniająca każdego uczestnika z imienia 23-zwrotko-
wa piosenka do popularnej melodii, będąca w pełni sa-
modzielnym wytworem artystycznym grupy.

DYSKUSJA WYNIKÓW
Uzyskane wyniki pokazują, że zastosowanie techniki 
songwriting u osób z demencją przynosi wiele subiek-
tywnie odczuwanych korzyści. Analizując cały wywiad, 
można stwierdzić, iż respondenci uważają, że dzię-
ki procesowi się rozwijają, ćwiczą procesy poznawcze, 
zwłaszcza pamięć, utrwalają swoje przeżycia i chętnie 
korzystają z możliwości łączenia terapii z muzyką. Pi-
sanie piosenki sprawiło im radość, wprawiło w pełen 
energii nastrój oraz umożliwiło ekspresję. Rozmówczy-

nie akcentowały satysfakcję i dumę, płynącą z efektu 
końcowego. Dzięki procesowi mogły odkryć swój po-
tencjał twórczy i uwierzyć we własne możliwości – wy-
powiedzi „myślałam, że nie umiem”; „kto by pomyślał, 
że nam się uda”. W transkrypcji wywiadu oraz w rze-
czywistym przebiegu pojawiło się bardzo dużo emocji, 
dużo spontanicznych wypowiedzi nacechowanych po-
zytywnie oraz odwołań do obszaru regulowania emocji 
– np. „daje mi to uspokojenie”, „to wewnętrzne wyła-
dowanie” czy wielokrotnie pojawiający się zwrot „cie-
szyłam się”, „sprawiło mi to wielką radość”. W posta-
wie rozmówców zarysowało się duże zaangażowanie 
w działania muzykoterapeutyczne oraz w szczegól-
ności w sam proces grupowego tworzenia piosen-
ki. Uczestnicy wypracowali własne techniki układania 
tekstu, np. wypisywanie słów, a następnie wpisywanie 
w luki (bardzo podobne do jednej z technik songwritin-
gu – Fill-in-the-Blank) oraz mobilizowali się nawzajem. 
Układanie tekstu po zajęciach, w domu również nie na-
leży do rzadkiej praktyki w badanej grupie. Trzy spo-
śród czterech respondentek zadeklarowały w wywia-
dzie, iż część piosenki układały w zaciszu domowym 
– przed snem lub podczas takich czynności, jak goto-
wanie, oraz dbały o to, by wymienić z imienia całą gru-
pę Centrum Spotkań oraz terapeutów.

Rozmówczynie doceniają w swoich wypowie-
dziach również rolę terapeuty, który „delikatnie kie-
runkował”, prowadził cały proces, akceptując pomysły 
uczestników oraz inspirując ich. W wypowiedzi pań wy-
nika, iż taka postawa terapeuty zapewnia im poczucie 
samodzielności:

„podrzuca bardzo delikatnie, robi, co uważa za 
stosowane, przy czym my jesteśmy przekonani, że to 
my wymyśliliśmy <śmiech>. To jest właśnie chyba też 
rola terapeuty, że przeprowadza te swoje zamierzenia 
w taki sposób, że my myślimy, że to my tworzymy.”

Oczywiście przedstawiony cytat należy traktować 
jednocześnie jako żart, który pokazuje, jak rola tera-
peuty oraz jego odbiór przez uczestników wpływają na 
przebieg procesu.

Dzięki zastosowaniu podejścia jakościowego ba-
dacz miał możliwość dotrzeć do wewnętrznych prze-
myśleń i przeżyć uczestników z demencją. Oczywiście 
nie oznacza to, że w duchu podejścia ilościowego uzy-
skanie podobnych efektów nie byłoby możliwe. Takie 
badania są przeprowadzane najczęściej poprzez an-
kietowanie opiekunów. Warto pamiętać, iż osoby z de-
mencją mogą mieć problem z wypełnieniem ankiet lub 
kwestionariuszy, stosowanych w badaniach ilościo-

Tabela 2 Dane zebrane w poszczególnych kategoriach ognisku-
jących

Lp. Kategorie ogniskujące uwagę
Liczba  

zebranych 
cytatów

1. Wpływ na procesy poznawcze 10 
2. Modulowanie nastroju 13

3. Satysfakcja z efektu pracy; podnoszenie 
poziomu samooceny 16

4. Regulowanie emocji 11
5. Integracja grupy 9

6. Reminiscencyjna wartość stworzonej 
piosenki; „muzyczny talizman” 11

7 Zaangażowanie w proces  
(np. pisanie zwrotek w domu) 9

Dodatkowe kategorie stworzone przez respondentki
8. Terapeutyczna wartość śpiewu 4

9. Poprawa procesów poznawczych w trakcie 
śpiewania ukończonej piosenki 2

10.
Stworzenie nowych celów dla grupy 
(stworzenie śpiewnika pieśni biesiadnych, 
nagranie piosenek autorstwa seniorów)

1

11. Odkrycie/uświadomienie sobie własnego 
potencjału artystycznego przez seniorów 5

12. Odwrócenie uwagi od problemów/choroby 3

Źródło: wywiad pogłębiony z seniorkami w Centrum Spotkań 
we Wrocławiu
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wych, co może doprowadzić do pewnego zubożenia 
badania. Niniejsze badanie miało na celu sprawdzenie 
subiektywnych odczuć seniorów z demencją, wsłucha-
nie się w ich głos, dotyczący wpływu procesu muzy-
koterapeutycznego na ich funkcjonowanie oraz jakość 
życia, dlatego skłoniono się ku metodologii badań ja-
kościowych.

Uzyskane efekty zaskakują aż 5 nowymi, wyraźnie 
określonymi kategoriami ogniskującymi uwagę, któ-
re nie zostały przewidziane w tworzeniu scenariusza 
wywiadu. Planowanie wywiadu z osobami cierpiącymi 
na demencję często niesie ze sobą ryzyko zubożonych, 
niepełnych odpowiedzi lub ich braku, a także ciągłe-
go powtarzania tych samych sformułowań, co wyni-
ka ze specyfiki choroby. W tym przypadku tak się nie 
stało. Być może swobodny i zasobny charakter wypo-
wiedzi badanych był spowodowany przeprowadzaniem 
wywiadu w czteroosobowej grupie, co mogło wpłynąć 
na wytworzenie się poczucia bezpieczeństwa, mobili-
zacji grupowej oraz nieformalnej i przyjemniej atmos-
fery. Niemniej zebrane wypowiedzi pokazują, jakie ob-
szary mogą być rehabilitowane dzięki zastosowaniu 
techniki songwriting. Jednoznaczne wyniki zostały uzy-
skane dla obszarów: satysfakcja uczestnika oraz pod-
niesienie poziomu samooceny, podnoszenie nastroju 
osób cierpiących na otępienie, dostarczanie pozytyw-
nych przeżyć, wyzwalanie emocji oraz odkrywanie po-
tencjału twórczego. W światowej literaturze zaledwie 
dwa badania skupiają się na wykorzystaniu tworzenia 
piosenek w terapii osób starszych. Stwierdzono w nich 
istotny, korzystny wpływ na funkcje poznawcze osób 
starszych, cierpiących na demencję [23, 24]. Silber 
i Hess (1995) stwierdzili również, że interwencje pisa-
nia tekstów piosenek poprawiają spójność grupy, inte-
rakcje społeczne i jakość życia [24].

Warto zwrócić uwagę, że otrzymane wyniki ni-
niejszego badania są kompatybilne z obszarami za-
stosowania techniki songwriting, określonymi przez 
zespół badawczy w postaciach Felicity Baker, Tony-
’ego Wigrama, Davida Scotta i Katriny McFerran [25]. 
Nie można pominąć również aspektu wspólnego śpie-
wania stworzonej piosenki i jego terapeutycznego 
oddziaływania na seniorów ze średnio zaawansowa-
ną postacią demencji. Kategorie ogniskujące, wyło-
nione w trakcie wywiadu, również stanowią impuls do 
myślenia nad aspektami ważnymi dla seniorów z otę-
pieniem oraz ciekawą wskazówkę dla muzykoterapeu-
tów, którzy zechcą kontynuować dociekania w bada-
nej tematyce.

Prawdopodobnie regularny trening muzykotera-
pii oraz świetna znajomość współuczestników ułatwiły 
grupie osób z otępieniem zadanie stworzenia piosen-
ki oraz wpłynęły na ilość powstałych zwrotek (w licz-
bie 23) podczas sześciu sesji. Autorka uważa, że warto 
byłoby przeprowadzić podobne badania na grupie nie-
uczestniczącej wcześniej w muzykoterapii. Zestawie-
nie takich wyników pozwoliłoby na wyciągnięcie głęb-
szych wniosków, dotyczących wyników badania.

WNIOSKI
1. Zastosowanie techniki songwriting wpływa na po-

lepszenie funkcjonowania osób z demencją w ob-
szarze poznawczym, emocjonalnym i społecznym. 
Ponadto pozwala na dostarczanie pozytywnych 
przeżyć, poprawę nastroju i polepszenie samooce-
ny chorego. Poprzez poprawę sfery emocjonalnej, 
psychicznej i społecznej proces pisania piosenki 
przyczynia się do polepszenia jakości życia.

2. Efekty utrzymują się bezpośrednio po sesjach 
muzykoterapii oraz do kilku godzin po nich.

3. Muzykoterapeuta ma do odegrania ważną rolę 
w procesie. Jego postawę można nazwać „Prze-
wodnikiem”, który inspiruje i przeprowadza przez 
proces, ale nie wyręcza i nie narzuca swoich wizji.

4. Podczas procesu osoby z demencją wspierają się 
wzajemnie, inspirują i celebrują wspólnie spędzo-
ne chwile. Odżywają przyjaźnie i wspólne wspo-
mnienia. Panuje atmosfera serdeczności i blisko-
ści. Zastosowanie techniki songwriting w grupie 
osób z demencją pozwala na uzyskanie lepszej 
integracji grupy, wzbudzenie pozytywnych wspo-
mnień i emocji, skupienie się na „tu i teraz” oraz 
stawianie nowych, wspólnych celów dla grupy.
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