
Streszczenie 

Małgorzata Skórska: Analiza zmiennych medycznych i psychologicznych u pacjentów  

leczonych z powodu oparzeń 

 

Oparzenia należą do najpoważniejszych i najcięższych obrażeń ciała.  Osoba oparzona musi zmagać się 

z bólem, długotrwałym leczeniem szpitalnym, a także z powikłaniami urazu jakim są blizny. Dlatego 

oparzenie to także poważny duży uraz psychiczny. Znaczący wpływ oparzenia na stan psychiczny 

człowieka jest związany zarówno z nagłością wydarzenia, jak i jego skutkami.   

Celem pracy było określenie wpływu oparzenia na stan psychiczny pacjentów oparzonych w kontekście 

zależności pomiędzy parametrami oparzenia (rodzaj, głębokość, rozległość i lokalizacja) oraz 

zastosowanym leczeniem a oceną stanu psychicznego, odczuwaniem stresu oraz występowaniem 

objawów lękowych i depresyjnych. Poszukiwano również różnic dotyczących płci, a także badano 

związek wcześniejszego leczenia psychiatrycznego i kontaktu z psychologiem w kontekście oceny stanu 

psychicznego, odczuwania stresu i występowania objawów lękowych i depresyjnych w obliczu urazu 

oparzeniowego. 

Materiał i metody badawcze. 

W badaniu wzięło udział 100 pacjentów oparzonych leczonych we Wschodnim Centrum Leczenia 

Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej SP ZOZ w Łęcznej. W grupie znalazło się 49 kobiet i 51 mężczyzn. 

Zastosowano następujące metody badawcze: Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia (GHQ-28), Skalę 

Odczuwanego Stresu (PSS-10) i Szpitalną Skalę Lęku i Depresji (HADS), Klasyfikację Lunda-Browdera 

oraz specjalnie skonstruowany na potrzeby badania kwestionariusz.   

Wyniki pokazują, iż aż 39% uzyskało wysokie wyniki w Kwestionariuszu GHQ-28 jak i w Skali PPS-

10, co świadczy o pogorszeniu stanu psychicznego i odczuwaniu wysokiego poziomu stresu. U 26% 

badanych występowały zaburzenia lękowe, a u 8% depresyjne. Zaobserwowano, że duży odsetek kobiet 

doświadczał pogorszenia stanu psychicznego i odczuwał wysoki poziom stresu -  po 51,02%. U 40,81% 

kobiet występowały zaburzenia lękowe, a u 14,28% - depresyjne. Nie wykazano znaczących 

statystycznie różnic pomiędzy rodzajem, głębokością, rozległością oparzenia i zastosowanym leczeniem, 

a pogorszeniem stanu psychicznego, poziomem odczuwanego stresu oraz występowaniem zaburzeń 

lękowych i depresyjnych. Oparzenie kończyn górnych dotyczyło 74% oparzonych i wiązało się z 

uzyskiwaniem wyników wysokich w GHQ-28. Oparzenie innych okolic ciała niż kończyny dolne u 26% 

badanych związało się natomiast z występowaniem stanów granicznych, pomiędzy zdrowiem a depresją. 

60% pacjentów leczonych psychiatrycznie przed urazem oparzeniowym i  63,15% mający kontakt z 

psychologiem uzyskiwało wysokie wyniki w GHQ-28. Podobnie 80% leczonych psychiatrycznie i 63,15% 

korzystających z pomocy psychologicznej odczuwało wysoki poziom stresu. Zaburzenia lękowe 

występowały natomiast u 53,33% leczonych przez psychiatrę i 42,1% przez psychologa, a depresyjne u 

6,66% z leczeniem psychiatrycznym i 10,52% - psychologicznym. 

Wnioski.   

1. Parametry oparzenia takie jak rodzaj, głębokość, rozległość oraz zastosowane leczenie nie wpływa 

znacząco na ocenę stanu psychicznego, odczuwanie stresu i występowanie zaburzeń lękowych i 

depresyjnych w grupie badanej. Oparzenie kończyn górnych wiąże się w znaczący sposób z 

pogorszeniem oceny stanu psychicznego w grupie badanej, a oparzenie innych okolic ciała niż kończyny 

dolne ze stanem granicznym, pomiędzy zdrowiem a depresją. 

2. Kobiety oparzone znacząco częściej odczuwały pogorszenie stanu psychicznego w kontekście 

wysokiego poziomu niepokoju i bezsenności, objawów somatycznych oraz zaburzeń codziennego 

funkcjonowania, odczuwały wysoki poziom stresu i doświadczały zaburzeń lękowych i depresyjnych. 

3. Wcześniejsze leczenie psychiatryczne i psychologiczne znacząco pogarszały ocenę stanu 

psychicznego, poziom odczuwanego stresu i skutkowały występowaniem zaburzeń lękowych u 

pacjentów oparzonych, nie wiązało się natomiast znacząco z występowaniem zaburzeń depresyjnych. 


