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Występowanie dolegliwości bólowych w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa 

uwarunkowane jest wieloczynnikowo. Mogą to być przyczyny z kręgosłupa i z poza 

kręgosłupa. Jedną z przyczyn związanych ze zmianami w obrębie kręgosłupa są zmiany w 

krążku międzykręgowym zwane potocznie dyskopatiami, zlokalizowanymi w różnych 

odcinkach kręgosłupa. Najczęściej zmiany dyskowe dotyczą części lędźwiowej.  

Choroba dyskowa jest zaliczana do schorzeń cywilizacyjnych. Dotyczy społeczeństw 

zurbanizowanych i występuje u osób w różnym wieku, z uwzględnieniem populacji dzieci i 

młodzieży.  

Występujące dolegliwości - w szczególności przewlekle utrzymujący się  ból, 

ograniczenie ruchów, ograniczona aktywność w życiu zawodowym i aktywność dnia 

codziennego jak również występujące inne objawy neurologiczne, są przyczyną dużej liczby 

zwolnień lekarskich osób czynnych zawodowo, ze zdiagnozowaną choroba dyskową. 

Choroba z okresami zaostrzeń objawów i remisji jest uciążliwa dla samego pacjenta jak i jego 

najbliższych. 

Objawom chorobowym towarzyszyć mogą zmiany w psychice, w postaci 

występowania lęku, bezradności, bezsilności, obniżonego nastroju, „wycofanie się” z życia 

towarzyskiego i rodzinnego. Część osób może chorować na depresję. Pacjenci nie radzą sobie 

z występującymi objawami, a w szczególności z przewlekle występującym bólem. Nie 

potrafią też pogodzić się z ograniczeniami wynikającymi z choroby. Złożony obraz choroby 

powoduje, że leczenie pacjentów z tym schorzeniem jest wieloletnie i wieloaspektowe.  

W pierwszym etapie leczenie ma charakter zachowawczy z wykorzystaniem 

rehabilitacji, farmakoterapii, edukacji pacjenta i psychoterapii (w uzasadnionych 

przypadkach). W leczeniu zachowawczym duże znaczenie ma również leczenie sanatoryjne. 

W przeważającej większości przypadków leczenie zachowawcze daje pozytywny efekt 

terapeutyczny i poprawę stanu zdrowia pacjenta. 

Niewielka grupa pacjentów musi być leczona operacyjnie ze względu na brak 

poprawy po leczeniu zachowawczym, utrzymujące się objawy neurologiczne, bardzo 

utrudnione funkcjonowanie w życiu codziennym. Kwalifikacja pacjentów do leczenia 

operacyjnego powinna być bardzo dokładna i ostrożna ponieważ nie u wszystkich 

operowanych uzyskamy pozytywny efekt tego typu terapii. Nie powinny być operowane 

osoby, które chcą wykorzystać chorobę do uzyskania świadczenia rentowego, osoby które 

nie są zadowolone ze swojego życia i pracy zawodowej. Każda osoba zakwalifikowana do 



leczenia operacyjnego powinna być poinformowana przez neurochirurga, że 

przeprowadzenie operacji nie zawsze „uwolni” pacjenta od występującego bólu, a po 

zabiegu należy przestrzegać określonych zaleceń. 

 Specyfika leczenia operacyjnego choroby dyskowej wywołuje u części pacjentów 

obawy dotyczące okresu po operacji, obawy o „przyszłość”, lęk przed niepełnosprawnością. 

Celem pracy było przedstawienie samoopieki pacjentów po przebytej operacji z 

powodu dyskopatii w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. 

 Badania przeprowadzono w grupie 110 osób - 52 (47,27%) mężczyzn i 58 (52,73%) 

kobiet). 

 W badaniach wykorzystano następujące kwestionariusze: 

 kwestionariusz Oswestry, 

 Kwestionariusz Strategii Radzenia Sobie z Bólem – CSQ, 

 kwestionariusz własnej konstrukcji (ankieta uzupełniająca). 

Wyniki uzyskane z Kwestionariusza Oswestry jednoznacznie dowodzą, że u osób 

uczestniczących w badaniach występuje częściowy deficyt samoopieki. Dodatkowo osoby te 

odczuwają ból o różnym natężeniu, szczególnie podczas czynności, w których występują duże 

obciążenia na kręgosłup w odcinku lędźwiowym (podnoszenie przedmiotów, chodzenie, 

stanie, siedzenie).  

Na podstawie wyników uzyskanych z kwestionariusza CSQ najczęstszymi sposobami 

radzenia sobie z bólem były: katastrofizowanie oraz modlenie się/ pokładanie nadziei. Im 

badane osoby były starsze, tym posiadały wyższy poziom modlenia się/pokładania nadziei. 

Analiza wyników ankiety uzupełniającej  stwierdza, że przeważająca grupa pacjentów  stara 

się przestrzegać większości zaleceń pooperacyjnych – 81 osób (73,64%) ze 110 biorących 

udział w badaniu. Jednocześnie pięćdziesiąt trzy osoby (48,18%), biorące udział w badaniach 

twierdzi, że stosowanie się do zaleceń pooperacyjnych ma duży wpływ na ich sprawność 

fizyczną i stan zdrowia. 

Słowa kluczowe: pacjent, dyskopatia lędźwiowa, leczenie operacyjne, samoopieka. 

 

 

 



SUMMARY 

The occurrence of pain in the lumbar-sacral spine is conditioned by numerous 

factors. These can be the causes from the spine and from outside the spine. One of the 

reasons associated with the changes in the spine are changes in the intervertebral disc called 

colloquially as discopathy, located in various sections of the spine. Most often, disc changes 

concern the lumbar part. 

Disc disease is classified as a civilization disease. It applies to urbanized societies and 

occurs among people of all ages, including the population of children and adolescents. 

The occurring ailments - especially chronic pain, limitation of movement, limited 

activity both in professional life and in everyday life as well as other occuring neurological 

symptoms, are the cause of a large number of sick leaves of professionally active people 

with diagnosed disc disease. A disease with periods of exacerbation and remission is 

troublesome not only for the patient but for as his loved ones as well. 

Symptoms of illness may be accompanied by the changes in the psyche, in the form 

of anxiety, helplessness, powerlessness, depressed mood, "withdrawal" from social and 

family life. Some people may suffer from depression. Patients cannot cope with the occuring 

symptoms and, in particular, with chronic pain. They also cannot come to terms with the 

limitations resulting from the disease. The complex picture of the disease means that the 

treatment of patients with this disorder is long-term and multifaceted. 

In the first stage, the treatment is of a conservative nature with the use of 

rehabilitation, pharmacotherapy, patient’s education and psychotherapy (in justified cases). 

Nursing home treatment is also of great importance in conservative treatment. In the vast 

majority of cases, conservative treatment has a positive therapeutic effect and improves the 

patient's health. 

A small group of patients must be treated surgically due to lack of improvement after 

conservative treatment as well as persistent neurological symptoms and  occuring difficulties  

in everyday life functioning. Qualification of patients for surgical treatment should be very 

precise and careful because a positive effect of this type of therapy in all patients will not be 

achieved. Patients who want to take advantage of the disease in order to obtain a disability 

pensionas well as people who are not satisfied with their private and professional lives 

should not to be operated on. Each person qualified for surgical treatment should be 



informed by a neurosurgeon that performing an operation will not always "release" the 

patient from the occurring pain, and after the surgery the patien should follow and obey 

specific recommendations. 

The specificity of surgical treatment of the disc disease causes in some patients 

concerns about the period after surgery, fears about the "future" as well as fear of disability. 

The aim of the thesis was to present self-care of patients after surgery performed 

due to discopathy in the lumbar spine. 

 The research was conducted in a group of 110 people - 52 (47.27%) men and 58 

(52.73%) women). 

 In the research the following questionnaires were used:  

 Oswestry questionnaire, 

 Strategy of Coping with Pain Questionnaire – CSQ, 

 Questionnaire of own design (supplementary questionnaire). 

The results obtained from the Oswestry Questionnaire clearly prove that there is a 

partial self-care deficit in people participating in the study. In addition, these people 

experience pain of various intensity, especially during activities in which there are large loads 

on the spine in the lumbar section (lifting objects, walking, standing, sitting). 

On the basis of the results obtained from the CSQ questionnaire, the most common 

ways of coping with pain were: the tendency to catastrophise and praying / placing hope. 

The older the subjects were, the higher the level of praying / hoping was. The analysis of the 

results of the supplementary questionnaire states that the majority of patients are trying to 

follow the majority of postoperative recommendations - 81 people (73.64%) out of the 110 

participating in the study. At the same time, fifty-three people (48.18%), participating in the 

study, claim that compliance with post-operative recommendations has a significant impact 

on their physical fitness and health. 

Keywords: patient, lumbar discopathy, surgical treatment, self-care. 

 


