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PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI 

 

Wielce Szanowni Państwo, 

Koleżanki i Koledzy, 

W dniu 19 stycznia 2023 r. uczestniczyliśmy w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej przebiegającej pod 

hasłem ,,Psychologiczne aspekty opieki medycznej nad człowiekiem chorym”. Było to już czwarte wydarzenie,  

w ramach którego wymienialiśmy swoje doświadczenia i wyniki prowadzonych badań naukowych.  

 Za wkład włożony w przygotowanie Konferencji pragnę złożyć Państwu serdeczne podziękowania. Jest 

dla nas wielkim zaszczytem, że podejmowane przez nasze środowisko akademickie inicjatywy, cieszą się tak 

dużym zainteresowaniem nauczycieli akademickich jak i studentów z całej Polski.  

Pacjent będący podmiotem opieki medycznej wymaga interdyscyplinarnego podejścia ze strony 

personelu medycznego. Integralną częścią wielowymiarowości istoty ludzkiej jest płaszczyzna jego 

funkcjonowania psychicznego. Jej pomijanie w procesie diagnozy, leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji może 

mieć traumatyczne skutki dla chorego. Dlatego zachodzi pilna potrzeba promowania badań naukowych 

obejmujących psychiczne aspekty opieki medycznej nad człowiekiem chorym. Postępowanie takie pozwala na 

zapewnienie całościowej – holistycznej opieki medycznej, odchodzącej w swej ewolucji od modelu 

mechanistycznego i technicznego, którego początki upatrujemy w filozofii dualizmu duszy i ciała Kartezjusza, z 

czasów XVII wieku. Rozwój nauk medycznych jaki obserwujemy na przełomie ostatnich dekad jest 

niepodważalny, nie może on jednak zawężać się tylko do somatyki, wykorzystując nowinki elektroniki  

i cyfryzacji. Człowiek niezależnie od przełomu wieków, w których egzystuje, stanowi jedność bio-psycho-

duchowo-społeczną i w takim podejściu powinien być diagnozowany, leczony i pielęgnowany.  

Niechaj przyświeca nam w codziennych obowiązkach zawodowych piękna sentencja łacińska: 

Bene merentibus pax – dobrze zasłużonym pokój 

Z wdzięcznością za Państwa zaangażowanie, życzę wszystkim razem i każdemu z osobna, samych 

sukcesów zawodowych, pomyślnych wiatrów w realizacji zamierzonych planów oraz samych życzliwych ludzi 

wokół Was. Niechaj każdy kolejny dzień przynosi zadowolenie i satysfakcję z podejmowanych działań w ramach 

aktywności zawodowej i w życiu prywatnym. 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji 

Dr n. med. Robert Jan Łuczyk, profesor UM 

Zakład Interny i Pielęgniarstwa Internistycznego 
Katedra Pielęgniarstw Zachowawczych WNoZ UM w Lublinie 
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UPH w Siedlcach  
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Psychologiczne oraz wizerunkowe aspekty oddziaływań wobec osób zmagających się z 

AZS oraz łuszczycą – terapeutyczna rola makijażu medycznego w dermatozach 

przewlekłych 

Renata A. Godlewska 

Akademia Mazowiecka w Płocku 

 

Wstęp  

Skóra jako narząd poza szeregiem funkcji typowo biologicznych, pełni również funkcje 

społeczne. Przejawia część komunikatów niewerbalnych, jest również nośnikiem informacji o stanie 

zdrowia człowieka oraz o jego atrakcyjności. Zarówno w przebiegu łuszczycy jak i atopowego 

zapalenia skóry (AZS), zmiany towarzyszące chorobie mają charakter rozległy, skutkując 

oszpeceniem pacjentów. Podłoże chorób może być różne, konsekwencje manifestacji, poprzez ich 

jawność, bywają jednak spójne, są to: stygmatyzacja, brak akceptacji społecznej oraz samoakceptacji. 

Cel pracy 

Celem pracy jest analiza publikacji naukowych dostępnych w bazie PubMed, związanych z 

psychologicznym oraz wizerunkowym aspektem dwóch dermatoz przewlekłych: atopowego zapalenia 

skóry oraz łuszczycy. 

Materiał i metody 

Dokonano przeglądu wybranych publikacji naukowych w oparciu o bazę PubMed. Hasła 

przewodnie w procesie wyszukiwania to: psoriasis psychology, atopic dermatitis psychology, psoriasis 

quality life, atopic dermatitis quality life, medical makeup, skin camouflage. 

Wnioski 

Na podstawie przeglądu publikacji naukowych, stwierdzono, że wizualne objawy łuszczycy 

oraz atopowego zapalenia skóry, są przyczyną odczuwanego przez pacjentów stresu interpersonalnego 

i psychicznego, naznaczając ich stygmatem. Pacjenci doświadczają problemów w relacjach 

społecznych, przede wszystkim w aspekcie poznawania nowych osób oraz budowania relacji 

intymnych. Społeczeństwo nie będąc edukowane w aspekcie dermatoz, postrzega je jako zakaźne  

i w związku z tym, zagrażające im samym lub wynikające z permanentnego braku higieny czy 

zaniedbania samych osób chorych. Najbardziej niekomfortowym dla pacjentów jest umiejscowienie 

zmian w obrębie twarzy, wówczas zarówno postępowanie medyczne, psychologiczne jak 

i  kosmetologiczne, może zostać wzbogacone działaniem upiększającym z zakresu makijażu 

medycznego, co skutkuje odciążeniem psychiki pacjenta i pozwala zwiększyć, obniżoną na skutek 

choroby jakość życia. 
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Jakość życia osób po udarze mózgu 

Dorota Trybusińska, Martyna Bloch 

Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Technologiczno-

Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

Wstęp 

Udary mózgu pod względem zgonów na świecie zajmują trzecią pozycję, natomiast pod 

względem przyczyn niepełnosprawności pierwsze.  

Cel pracy 

Celem pracy jest analiza poczucia jakości życia u osób po przebytym udarze mózgu. 

Materiał i metody 

 Badanie przeprowadzono wśród 99 osób po przebytym udarze mózgu w jednym z 

radomskich szpitali. Materiał badawczy zebrano za pomocą kwestionariusza WHOQOL-Bref oraz 

skali AIS (ocena stopnia akceptacji choroby). 

Wyniki 

Uzyskane wyniki z wykorzystaniem skali WHOQOL-BREF pozwoliły wykazać ocenę 

ogólnej jakości życia na poziomie średniej 2,88 pkt. zaś ocenę zdrowia na poziomie 2,98 pkt. Badani 

na podobnym poziomie ocenili dziedzinę fizyczną (12,9 pkt), psychiczną (13,1%) środowiskową 

(13,2%). Najniżej została oceniona dziedzina społeczna (11,9%).  

Wnioski 

Badane osoby po udarze mózgu wykazały jakość życia na umiarkowanym poziomie. Wiek 

(w dziedzinie fizycznej i psychicznej), płeć (w dziedzinie społecznej), poziom wykształcenia oraz 

stopień akceptacji choroby różnicowały jakość życia badanych. 

Słowa kluczowe: jakość życia, udar mózgu. 
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3. Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Mazowiecka w Płocku 

4. Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych Warszawski Uniwersytet Medyczny w 

Warszawie 

5. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

 

Wstęp 

W ostatnich latach coraz częściej w badaniach klinicznych, a także w codziennej praktyce, 

poza biologiczną oceną stanu pacjenta ocenia się również jakość życia zależną od stanu zdrowia, czyli 

wpływ choroby i leczenia na jego funkcjonowanie w zakresie fizycznym, psychicznym i społecznym. 

Cel pracy 

Celem badań było określenie jakości życia pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi 

Materiał i metody 

Badania przeprowadzono w grupie 120 pacjentów oddziałów kardiologii szpitali na terenie 

miasta Lublin. Średnia wieku ankietowanych wynosiła 72,75. Materiał badawczy zebrano za pomocą 

skali WHOQOL-Bref. 

Wyniki 

Ocena ogólnej jakości życia była na poziomie średniej 2,91 pkt., natomiast samoocena stanu 

zdrowia na poziomie 2,70 pkt. Najwyżej seniorzy ocenili dziedzinę społeczną (64,15 pkt.) a najniżej 

fizyczną (50,90 pkt.). Dziedzina środowiskowa i psychologiczna ocenione zostały na podobnym 

poziomie (55,59 pkt. vs. 55,12 pkt.). 

Wnioski 

Jakość życia seniorów ze schorzeniami kardiologicznymi kształtowała się na obniżonym 

poziomie. Wiek i stan cywilny istotnie różnicowały jakość życia badanych osób. 

Słowa Kluczowe: jakość życia, seniorzy, schorzenia kardiologiczne. 
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Jakość życia pacjentów hospitalizowanych 

Wiesław Fidecki
1
, Mariusz Wysokiński

2
, Małgorzata Zgódka

3
, Kamil Kuszplak

2
, Katarzyna 

Wiśniecka
2
 

1. Pracownia Umiejętności Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

2. Zakład Podstaw Pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

3. Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach 

 

Wstęp 

Definicję jakości życia w medycynie opracował Schipper, który określił, że stan zdrowia 

człowieka ma istotny wpływ na życie i funkcjonowanie oraz ocenę jakości tego życia. Dlatego, też 

stosuje się jednolity termin definicji ,,Jakości życia uwarunkowane stanem zdrowia’’ Health – related 

quality of life (HRQOL). W tej ocenie jakości życia wdraża się wskaźniki obiektywne i subiektywne.  

Cel pracy 

Określenie jakości życia pacjentów przebywających w szpitalu.  

Materiał i metody 

Badaniami objęto 120 pacjentów hospitalizowanych na terenie Warszawy. Wiek badanych był 

w przedziale 21-99 lat. Zastosowanym narzędziem badawczym była skala WHOQOL-Bref.  

Wyniki 

 Badana grupa pacjentów oceniła ogólną jakość życia na poziomie średniej 2,69 pkt, a stan 

zdrowia na 3,23 pkt. Najwyżej ocenione zostały dziedzina somatyczna (56,99pkt.) oraz środowiskowa 

(56,32 pkt.). Natomiast niżej ale na podobnym poziomie oceniono dziedzinę społeczną 

(51,18  pkt.)  i  psychologiczną (51,11 pkt.).  

Wnioski 

Jakość życia pacjentów objętych leczeniem szpitalnym była na obniżonym poziomie.  

Słowa kluczowe: jakość życia, hospitalizacja, pacjent. 
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Ocena jakości życia seniorów objętych opieką długoterminową 

Mariusz Wysokiński
1
, Wiesław Fidecki

2
, Jolanta Dziewulska

3
, 

Beata Żółkiewska
4
, Dorota Flis

1
, Edyta Matejek

1
, Joanna Kwiatkowska

5
 

1.Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

2.Pracownia Umiejętności Klinicznych Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

3.Wydział Nauk o Człowieku Akademia WSEI w Lublinie 

4.Instytut Nauk Medycznych Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie 

5.Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie 

 

Wstęp 

 Jakość życia i starość ściśle ze sobą korelują. Proces starzenia postrzegany jest jako destrukcyjny, 

postępujący i nieodwracalny. Determinują go zarówno czynniki biologiczne, jak i psychospołeczne. 

Osoby w podeszłym wieku przeżywają trudności związane z pogarszaniem się stanu zdrowia. Wraz 

z  wiekiem wyraźnie obniża się sprawność fizyczna i psychiczna organizmu. 

Cel pracy 

 Celem badań było określenie subiektywnej  jakości życia osób w podeszłym wieku objętych 

opieką długoterminową. 

Materiał i metody  

 Badania przeprowadzono na grupie 110 pacjentów geriatrycznych objętych opieką 

długoterminową na terenie województwa lubelskiego. Materiał zebrano za pomocą skali WHOQOL-

Bref do określenia jakości życia. 

Wyniki 

 Seniorzy ocenili ogólną jakość swojego życia na poziomie średniej 2,99 pkt., a swoje zdrowie 

na poziomie 2,73 pkt. Najlepsze wyniki były w dziedzinie środowiskowej (12,02 pkt.). Na podobnym 

poziomie oceniono dziedzinę społeczną (11,66 pkt.) oraz psychologiczną (11,00 pkt.). Najniżej badani 

określili jakość swojego życia w zakresie dziedziny fizycznej (10,89 pkt.). 

Wnioski 

 Badani ocenili jakość swojego życia na obniżonym poziomie. Wśród składowych najlepsze 

wyniki uzyskano w dziedzinie środowiskowej a najniższe w fizycznej. Wykształcenie i stan cywilny 

istotnie różnicowały jakość życia badanych osób. 

Słowa kluczowe: jakość życia, seniorzy, opieka długoterminowa. 
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Wpływ diety ketogennej na psychikę i jakość życia - studium przypadku 

Damian Dyńka, Katarzyna Kowalcze, Agnieszka Paziewska 

Instytut Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach 

 

Wstęp 

 Niezwykle istotny wpływ sposobu żywienia na aspekty psychologiczne obserwuje się już 

od  lat, a najnowsze badania coraz mocniej ugruntowują ten fakt. Nieustające dyskusje dotyczące 

różnych diet, produktów i wyborów żywieniowych jedynie podsycają potrzebę dalszego rozwoju 

badań naukowych z tej dziedziny. Coraz częściej przedmiotem takich badań jest dieta ketogenna. 

Biorąc pod uwagę odmienny charakter tej diety, jej wpływ na aspekty psychologiczne i jakość życia 

również niejednokrotnie różni się od pozostałych diet.  

Cel pracy 

 Celem pracy było zbadanie zmian jakości życia i aspektów psychologicznych, które zaszły 

w trakcie 13 tygodni diety ketogennej u zdrowego, aktywnego fizycznie 23 letniego mężczyzny.  

Materiał i metody 

 Przedmiotem badań był zdrowy, aktywny fizycznie mężczyzna w wieku 23 lat. Metodą pracy 

było interwencyjne studium przypadku. Skomponowano ściśle wyliczony jadłospis ketogenny z 

lekkim deficytem kalorycznym, który był stosowany przez mężczyznę przez okres 13 tygodni. Przed 

badaniem dokonano pomiarów jakości życia (w tym aspektów psychologicznych) przy użyciu 

profesjonalnego kwestionariusza jakości życia WHOQOL-BREF. Obserwacja jakości życia trwała 

również przez cały okres badań, a po 13 tygodniach powtórzono pomiary wg skali  WHOQOL-BREF. 

Wnioski 

 Dieta ketogenna po pełnej adaptacji może wykazywać korzystne działanie w aspektach takich 

jak koncentracja, zdolność i gotowość do pracy oraz zwiększenie ilości energii życiowej. Tym samym 

może wpłynąć na podwyższenie ogólnej jakości życia. 
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Problemy bio-psycho-społeczne pacjenta z nowotworem języka leczonego operacyjnie 

Aneta Joanna Musiał, Mariola Mendrycka, Dorota Trybusińska 

Katedra Pielęgniarstwa Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Technologiczno-

Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

Wstęp 

 W ciele człowieka narządy i tkanki składają się z maleńkich cegiełek zwanych komórkami. 

Wszystkie nowotwory są chorobą komórek organizmu. W przypadku raka komórki  nie zachowują się 

normalnie i nadal rosną lub przestają być usuwane, gdy powinny. 

Cel pracy 

 Celem pracy jest przedstawienie najczęstszych, najpoważniejszych problemów w sferze 

biologicznej, psychologicznej i społecznej, pacjenta z rakiem języka leczonego operacyjnie.  

Materiał i metody 

 Nowotwór może znaleźć i rozwijać się w każdej tkance lub narządzie głowy lub szyi. Rak 

głowy i szyi nie jest powszechny (w Polsce stanowi w granicach 6% wszystkich zachorowań na raka), 

ale jest na siódmym miejscu możliwego występowania.  Jednym z głównych czynników inicjujących  

rozwój raka płaskonabłonkowego języka jest tytoń. Palenie papierosów, różnego rodzaju cygar oraz 

tytoniu w  fajkach a także nałogowe używanie tabaki jest największym pojedynczym czynnikiem 

ryzyka dla wszystkich nowotworów głowy i szyi, w tym języka. Bierne palenie również zwiększa  

ryzyko zachorowania na raka głowy i szyi a w tym i raka języka. 

Wnioski 

 Guzy języka najczęściej należy usunąć chirurgicznie. To, jak poważna jest operacja                             

i ile tkanki zostanie usunięte, zależy od stadium raka, jakie struktury wewnętrzne są dotknięte  i 

innych czynników, takich jak ogólny stan zdrowia. Chirurgia jest zwykle bardzo skuteczna. Po 

zabiegu chirurgicznym zwykle pacjent nie może jeść ani przyjmować leków przez jamę ustną, 

utrudniony jest także sposób komunikowania się z chorym, co obok licznych objawów fizycznych 

takich jak np. ból, wyciek śliny, krwawienie, oraz psychicznymi jak obawa o stan zdrowia, postęp 

choroby, są najczęstszymi problemami pacjenta w rozwiązaniu których może pomóc tylko wysoko 

wykwalifikowany interdyscyplinarny zespół opieki zdrowotnej. 
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Wpływ stresu oraz lęku na stopień kontroli emocji w grupie pacjentów z rozpoznanym 

nowotworem złośliwym 

Robert Jan Łuczyk
1
, Agnieszka Bodio

1
, Marta Łuczyk

2
, Kamil Sikora

1
, Agnieszka 

Wawryniuk
1
, Rafał Buksiński

1
, Katarzyna Sawicka

1
, Agnieszka Zwolak

1
 

1. Zakład Interny i Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Pielęgniarstw Zachowawczych, Wydział Nauk o 

Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

2. Zakład Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej, Katedra Pielęgniarstw Zachowawczych, Wydział Nauk o 

Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

Wstęp 

 Choroba nowotworowa zajmuję drugie miejsce, po chorobach krążenia, jako najczęściej 

występująca przyczyna zgonów w obecnych czasach.  Jednocześnie prognozuje się, że w  najbliższych 

latach to właśnie nowotwory będą najczęstszym powodem zgonów na świecie co jest spowodowane 

wydłużającym się życiem społeczeństwa oraz występowaniem czynników rakotwórczych 

w  otaczającym środowisku. Sytuacje stresowe mają swoje specyficzne cechy powiązane z działaniem 

człowieka w środowisku i jego odpowiedź na występujące bodźce. Choroba jest silnie oddziałującym 

źródłem stresu, który może wpływać na zachowanie jednostki. Choroba nowotworowa uważana jest 

za najbardziej stresującą z chorób. Pojawienie się nowotworu jest silnym stresorem, który wpływa 

w sposób zróżnicowany na człowieka wywołując konsekwencję poznawcze, behawioralne oraz 

emocjonalne.  

Cel pracy 

 Celem pracy była ocena wpływu stresu oraz lęku na stopień kontroli emocji w grupie 

pacjentów z chorobą nowotworową.  

Materiał i metody 

 Badaniem objęto 102 pacjentów, którzy otrzymali do wypełnienia zestaw narzędzi 

badawczych. W celu przeprowadzenia statystycznych analiz zastosowano pakiet statystyczny SPSS 

Statistics w wersji 25. Za statystycznie istotny przyjęto poziom α < 0,05.  

Wnioski 

 Na podstawie analizy danych oraz przeprowadzonych badań można sformułować następujące 

wnioski: badani charakteryzowali się wyższym tłumieniem lęku niż osoby z grupy normalizacyjnej 

CESC. Nie wykazano istotnych różnic pomiędzy grupami w pozostałych skalach kontroli emocji. 

Badani kontrolowali swój gniew tym częściej w im mniejszym stopniu poszukiwali wsparcia 

emocjonalnego, instrumentalnego, wyładowania się oraz im częściej starali się akceptować sytuację i 

zaprzestawać działań. Pacjenci kontrolowali swój smutek i depresję tym częściej w im mniejszym 

stopniu poszukiwali wsparcia emocjonalnego, instrumentalnego, wyładowania się oraz im częściej 

obwiniali siebie o powstałą sytuację. Badani kontrolowali swój lęk tym częściej w im mniejszym 

stopniu poszukiwali wsparcia emocjonalnego, instrumentalnego, oraz im częściej obwiniali się, 
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zaprzeczali i zajmowali czymś innym. Badani nie wykazywali istotnych zależności pomiędzy 

poczuciem stresu a ich poziomem kontroli emocji. Istnieją słabe zależności pomiędzy lękiem jako 

aktualnie odczuwanym stanem a kontrolą depresji i ogólną kontrolą emocji. Im większe nasilenie lęku 

odczuwali badani tym trudniejsza była dla nich kontrola depresji oraz ogólna kontrola emocji. 
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Występowanie i nasilenie stresu oraz lęku w grupie pacjentów z chorobą rozrostową 

układu krwiotwórczego 

Robert Jan Łuczyk
1
, Aleksandra Serej

1
, Marta Łuczyk

2
, Kamil Sikora

1
, Agnieszka 

Wawryniuk
1
, Rafał Buksiński

1
, Katarzyna Sawicka

1
, Agnieszka Zwolak

1
 

1. Zakład Interny i Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Pielęgniarstw Zachowawczych, Wydział Nauk o 

Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

2. Zakład Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej, Katedra Pielęgniarstw Zachowawczych, Wydział Nauk o 

Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

Wstęp 

  Najczęstszymi zaburzeniami psychicznymi występującymi u pacjenta onkologicznego są 

zaburzenia lękowe. Powstają one na skutek negatywnych doświadczeń i przeżyć osobistych pacjenta, 

odczuwania ogromnego lęku przez rozwojem choroby nowotworowej, bolesnymi badaniami  

i zabiegami. Zaburzenia lękowe występują na każdym z etapów procesu nowotworowego.  

Cel pracy 

 Celem pracy było określenie występowania i nasilenia stresu, a także zaburzeń lękowych 

u  pacjentów z rozpoznaną chorobą rozrostową układu krwiotwórczego.  

Materiał i metody 

 W badaniu wzięło udział 100 pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami rozrostowymi 

układu krwiotwórczego, którymi są: ostra białaczka, przewlekła białaczka, chłoniak, szpiczak 

plazmocytowy oraz czerwienica. W celu przeprowadzenia analiz statystycznych zastosowano pakiet 

statystyczny SPSS Statistics w wersji 25. Za statystycznie istotny przyjęto poziom α < 0,05.  

Wnioski 

 Na podstawie analizy wyników badań postawiono następujące wnioski: pacjenci z obecną 

chorobą rozrostową układu krwiotwórczego charakteryzują się wyższym poziomem stresu 

w porównaniu do całej populacji osób. Najwyższy poziom stresu charakteryzował badanych stanu 

wolnego, następnie osoby owdowiałe, potem po rozwodzie, a najniższy u osób w związku 

małżeńskim. Najwyższe poczucie stresu uzyskali badani z grupy bezrobotnych, następnie pracujący, 

potem emeryci i renciści, najniższy zaś osoby, które wybrały odpowiedź „inny”. Badani z chorobą 

rozrostową układu krwiotwórczego charakteryzowali się umiarkowanym poziomem lęku rozumianym 

jako stan. Badani z chorobą rozrostową układu krwiotwórczego charakteryzowali się niższą 

skłonnością do reagowania lękiem, niż osoby z grupy normalizacyjnej narzędzia. Najwyższy lęk 

rozumiany jako stan odczuwały osoby wolne następnie wdowcy i  wdowy, osoby po rozwodzie, 

najniższy zaś poziom lęku charakteryzował osoby w  związku małżeńskim. Najwyższy poziom lęku, 

rozumianego jako stan,  uzyskali badani z chorobą rozrostową układu krwiotwórczego z grupy 

bezrobotnych, następnie pracujący, emeryci i renciści, najniższe zaś osoby z grupy „inny”. Im starsza 
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była zdiagnozowana osoba tym mniejszy był jej poziom lęku rozumianego jako stan. Badani którzy 

otrzymywali wsparcie od przyjaciół charakteryzowali się mniejszym poziomem lęku. Badani, którzy 

otrzymywali wsparcie ze strony personelu medycznego charakteryzowali się niższym poziomem lęku 

rozumianego jako aktualnie odczuwany stan. Najwyższy poziom lęku rozumianego jako cecha 

uzyskali badani w stanie wolnym, następnie w związku małżeńskim, wdowi i wdowcy, osoby po 

rozwodzie. Im wyższe było poczucie stresu u badanych tym wyższy był również odczuwany przez 

nich lęk. 
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Zastosowanie rzeczywistości wirtualnej VR i AR w opiece nad pacjentem 

Łukasz Wysieński, Mariola Mendrycka 

Mazowiecka Uczelnia Medyczna, Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych 

Trójwymiarowa rzeczywistość wirtualna (VR) i rzeczywistość rozszerzona (AR) to nowe technologie, 

które coraz częściej znajdują zastosowanie w praktyce klinicznej. Rzeczywistość wirtualną VR  

definiowana jest jako trójwymiarowy obraz stworzony  przy użyciu 

technologii informatycznych, który imituje świat rzeczywisty lub jest wizją świata fikcyjnego. VR 

charakteryzuje zasada 3 razy I czyli interakcja, zagłębienie i wyobraźnia, dzięki czemu komunikacja 

i nauka jest dużo łatwiejsza niż przy wykorzystaniu innych sposobów i technologii. 

Rzeczywistość rozszerzona (AR) to rozwiązanie, które łączy świat wirtualny ze światem 

rzeczywistym. Praca w rzeczywistości wirtualnej VR lub AR możliwa jest dzięki specjalnym 

okularom  (HoloLens, Oculus, Varjo itp.), dedykowanym komputerom i specjalistycznemu 

oprogramowaniu. 

Autorzy przedstawili  zasadę, technologie i możliwe zastosowania VR/AR w komunikacji 

profesjonalisty medycznego z pacjentem a także możliwe sposoby prowadzenia terapii przy 

wykorzystaniu tej technologii. 
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Akceptacja choroby a zapotrzebowanie na wsparcie pacjentów z reumatoidalnym 

zapaleniem stawów 

Elżbieta Przychodzka
1
, Agnieszka Widz

2 
, Elżbieta Bartoń

1
, Agnieszka Winiarczyk

1
, Piotr 

Luchowski
1
 

1. Zakład Neurologii i Pielęgniarstwa Neurologicznego Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

2. Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Wstęp 

 Reumatoidalne zapalenie stawów jest przewlekłą, zapalną chorobą układową. Etiologia tego 

schorzenia nie jest do końca poznana, uważa się, że na  rozwinięcie się choroby mają wpływ elementy 

genetyczne, epigenetyczne oraz środowiskowe. Chorzy na reumatoidalne zapalenie stawów muszą 

mierzyć się z bólem, który oddziałuje znacząco na ich jakość życia. Istotną rolę w terapii odgrywa 

pomoc i wsparcie najbliższych. 

Cel pracy 

 Celem niniejszej pracy było określenie zależności pomiędzy akceptacją choroby 

a zapotrzebowaniem na wsparcie w grupie pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. 

Materiał i metody 

 Badania zostały przeprowadzone w okresie od listopada 2021 roku do kwietnia 2022 roku na 

grupie osób chorujących na reumatoidalne zapalenie stawów. Ankietyzacji dokonano w formie 

internetowej, ankieta została umieszczona na grupie wsparcia na Facebooku, zwrotnie otrzymano 103 

ankiety. Wykorzystanym w pracy narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, który składał 

się z narzędzi standaryzowanych, takich jak: Skala VAS, Berlińska Skala Wsparcia Społecznego 

(BSSS), Skala AIS, Indeks Barthel, Kwestionariusz HAQ oraz autorski kwestionariusz ankiety.  

Wnioski 

 Poziom akceptacji choroby wśród pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów kształtuje 

się na średnim poziomie, Zmienną wpływającą na poziom akceptacji choroby jest czas trwania 

zaostrzenia. Im dłużej trwało zaostrzenie tym wyższa była akceptacja choroby, Im wyższy poziom 

akceptacji choroby, tym niższy poziom spostrzeganego przez badanych dostępnego wsparcia, niższy 

poziom aktualnie otrzymywanego wsparcia, wyższy natomiast wsparcia buforująco – ochronnego. 

 

  



20 

 

Aktywność zawodowa u osób ze stwardnieniem rozsianym jako aspekt psychospołeczny 

- badanie pilotażowe 

Gabriela Kołodziej - Lackorzyńska, Agnieszka Guzik, Joanna Majewska, Barbara Cyran-

Grzebyk, Krzysztof Kołodziej, Mariusz Drużbicki 

Uniwersytet Rzeszowski 

Wstęp 

 Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex- SM) należy do autoimmunologicznych 

i przewlekle postępujących chorób OUN. Obraz kliniczny choroby manifestuje się od przebiegu 

łagodnego po bardzo ciężki z występowaniem okresów rzutu i remisji. Na SM w Polsce choruje około 

40-50 tysięcy osób z częstością występowania pomiędzy 37-91 przypadków na 100 tysięcy ludności.  

Choroba dotyczy głównie osób młodych, gdzie szczyt zachorowań przypada na 20-40 rok życia. Są to 

lata szczytowej aktywności zawodowej. Stąd choroba stanowi nie tylko problem zdrowotny, ale 

również psychospołeczny. 

Cel pracy 

 Celem badania było określenie wpływu stwardnienia rozsianego na aktywność zawodową 

chorych. 

Materiał i metody 

 Badania zostały przeprowadzone w okresie od września do grudnia 2019 roku wśród 

pacjentów Poradni Leczenia Stwardnienia Rozsianego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. 

Św. Jadwigi Królowej (KSW Nr2) w Rzeszowie. Badaniem objęto 35 osób w tym 20 kobiet 

(49.70±6.25) oraz 15 mężczyzn (45.60±7.71) ze stwardnieniem rozsianym. Średni stopień 

niepełnosprawności badanej grupy kobiet wynosił 4.02±0.85 a badanej grupy mężczyzn 4.40±0.76. Na 

badanie uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego (Uchwała Nr 8/10 z 2018 

roku). Do metod oceny aktywności zawodowej posłużył autorski kwestionariusz ankiety. 

Wnioski 

 Aktywność zawodowa osób z SM podobnie jak sama choroba jest zjawiskiem dynamicznym, 

niejednorodnym i charakteryzuje się zróżnicowaną wieloaspektowością.  
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Problemy w funkcjonowaniu psychospołecznym pacjenta z owrzodzeniem 

nowotworowym 

Marta Łuczyk
1
, Robert Łuczyk

2
, Kamil Sikora

2
, Agnieszka Wawryniuk

2 

1. Zakład Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej, Katedra Pielęgniarstw Zachowawczych, Wydział Nauk  o 

Zdrowiu,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

2. Zakład Interny i Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Pielęgniarstw Zachowawczych, Wydział Nauk  o 

Zdrowiu,  Uniwersytet Medyczny  w Lublinie 

 

Wstęp 

 Owrzodzenie nowotworowe rana przewlekła, najczęściej nieodwracalna, spowodowana 

najczęściej miejscową progresją nowotworu. Jest to przewlekły ubytek w zakresie powłok ciała. 

Stanowi poważny problem diagnostyczny i terapeutyczny. Najczęściej rozwija się w wyniku raka 

skóry, raka piersi a także zmian przerzutowych nowotworów. 

Cel pracy 

 Charakterystyka problemów w funkcjonowaniu psychospołecznym pacjenta z owrzodzeniem 

nowotworowym  

Materiał i metody 

 Metoda analizy literatury. Sylwetka pacjenta z owrzodzeniem nowotworowym. 

Charakteryzując sytuację bio-psycho-społeczną pacjenta można wyodrębnić główne problemy 

pielęgnacyjne: 

 Ból w okolicy owrzodzenia nowotworowego.  

 Krwawienie z rany owrzodzeniowej. 

 Nieprzyjemny zapach z rany owrzodzeniowej.  

Z kolei problemy te prowadzą do zmian w funkcjonowaniu psycho-społecznym tj.: 

 Lęk przed reakcją rodziny na fakt obecności owrzodzenia nowotworowego.  

 Ograniczenie kontaktów społecznych, a także zmiana ról społecznych, 

 Izolacja społeczna z powodu zmiany wyglądu, nieprzyjemnego zapachu, konieczności 

stosowania i zmiany opatrunku, 

 Złość, agresja, lęk są to emocje towarzyszące pacjentom z owrzodzeniem nowotworowym, 

przyczyniając się rozwoju depresji.  

Wnioski 

1. Postępowanie terapeutyczne w przypadku zaawansowanych owrzodzeń nowotworowych zazwyczaj 

determinowane występującymi objawami.  
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2. Pozytywne skutki terapii wyrażone są jedynie w zmniejszeniu nasilenia dokuczliwych objawów 

takich jak: ból, nieprzyjemny zapach, wyciek treści, zapobieganie ewentualnemu zakażeniu rany, lub 

jego eliminacja.  

3. Działania terapeutyczne mają przede wszystkim na celu poprawę jakości życia pacjenta. 
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Przystosowanie psychiczne i akceptacja choroby nowotworowej u pacjentów hospicjum 

domowego 

Aneta Mielnik, Agata Socha, Mateusz Niemiec, Elżbieta Cipora 

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku 

Wstęp 

 Choroba nowotworowa stanowi krytyczne wydarzenie w życiu osoby chorej i jej rodziny oraz 

jest źródłem stresu o dużym nasileniu. Jest przyczyną wystąpienia u pacjentów wielu problemów 

o charakterze psychosomatycznym. Chorzy przyjmują określone strategie i style radzenia sobie 

z chorobą oraz w różnym stopniu akceptują swoją sytuację. Styl destrukcyjny radzenia sobie z 

chorobą oraz niski poziom jej akceptacji destabilizuje pacjenta pogarszając rokowanie. W domowej 

opiece hospicyjnej istotne znaczenie ma holistyczne podejście do chorego i jego rodziny.  

Cel pracy 

 Celem pracy było określenie przystosowania psychicznego do choroby i poziomu jej 

akceptacji u pacjentów onkologicznych objętych leczeniem i opieką hospicjum domowego 

z uwzględnieniem wybranych czynników. 

Materiał i metody 

  Badania zostały przeprowadzone wśród 104 dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, 

objętych opieką hospicjum domowego w 2021 roku na terenie województwa podkarpackiego. 

Zastosowano sondaż diagnostyczny, technikę ankiety, a narzędziami badawczymi były: Autorski 

kwestionariusz ankiety oraz Skale: Akceptacji Choroby (AIS) i Przystosowania Psychicznego do 

Choroby Nowotworowej (Mini – MAC) w adaptacji Z. Juczyńskiego. Opracowanie statystyczne 

wyników zostało wykonane za pomocą programu SPSS 20. Za poziom istotności przyjęto p<0,05. 

Wnioski 

 Chorzy objęci domową opieką hospicyjną byli całkowicie lub częściowo zależni od pomocy 

innych osób, przebywali pod tą opieką najczęściej od pół roku do 3 lat i oczekiwali głównie wsparcia 

pielęgnacyjnego i opiekuńczego. W przystosowaniu do choroby nowotworowej nieznacznie 

dominował styl konstruktywny nad stylem destrukcyjnym, ale najbardziej nasilona była strategia 

zaabsorbowania lękowego. Poziom akceptacji choroby nowotworowej u ponad połowy badanych był 

niski i miał wpływ na przystosowanie psychiczne do choroby. Pacjenci w niskim stopniu akceptujący 

swoją chorobę częściej prezentowali destrukcyjny styl przystosowania do niej. 

Słowa kluczowe: choroba nowotworowa, przystosowanie psychiczne, akceptacja, hospicjum. 
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Występowanie i nasilenie stresu oraz motywacja do rzucenia palenia tytoniu w grupie 

pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego 

Robert Jan Łuczyk
1
, Weronika Sieńska

1
, Marta Łuczyk

2
, Kamil Sikora

1
, Agnieszka 

Wawryniuk
1
, Rafał Buksiński

1
, Katarzyna Sawicka

1
, Agnieszka Zwolak

1
 

1. Zakład Interny i Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Pielęgniarstw Zachowawczych, Wydział Nauk o 

Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

2. Zakład Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej, Katedra Pielęgniarstw Zachowawczych, Wydział Nauk o 

Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

Wstęp 

 Zawał mięśnia sercowego jest najczęstszą przyczyna hospitalizacji pacjentów na oddziałach 

kardiologicznych. Palenie tytoniu jest największym problemem zdrowia publicznego w Europie. Stąd 

wywodzi się silna potrzeba badania tego zjawiska, celem podejmowania działań redukujących liczbę 

osób palących tytoń. Ma to wymierne konsekwencje medyczne i ekonomiczne przez spadek 

wskaźnika zachorowalności i chorobowości.  

Cel pracy 

 Celem pracy była ocena czynników nasilających stres, strategii radzenia sobie ze stresem oraz 

uzależnienia od nikotyny i motywacji do rzucenia nałogu wśród pacjentów po przebytym zawale 

mięśnia sercowego.  

Materiał i metody 

 Badania przeprowadzono w grupie pacjentów leczonych z przyczyn kardiologicznych po 

przebytym zawale serca. W toku badań wykorzystano narzędzia badawcze: Kwestionariusz ankiety 

własnej konstrukcji – metryczkę, Test motywacji do zaprzestania palenia wg Schneider, 

Kwestionariusz Tolerancji Nikotyny Fagerstroma oraz Kwestionariusz Mini-COPE. W celu 

przeprowadzenia analiz statystycznych zastosowano pakiet statystyczny SPSS Statistics w wersji 25. 

Za statystycznie istotny przyjęto poziom α < 0,05.  

Wnioski 

 Z analizy wyników przeprowadzonych badań wyciągnięto następujące wnioski: nasilenie 

stresu u pacjentów po zawale mięśnia sercowego najczęściej występuje w sytuacji, kiedy czują się oni 

bezradni. Pacjenci po zawale mięśnia sercowego, którzy palą papierosy, mają dużą motywacje do 

zaprzestania palenia. Wśród pacjentów po zawale mięśnia sercowego stres najczęściej występuje, 

w sytuacji utraty pracy, problemów w pracy, śmierci członka rodziny, choroby członka rodziny, 

rozwodu oraz problemów w relacjach międzyludzkich. Zaprzestaniu palenia papierosów sprzyja 

utrudniony dostęp do nich, wsparcie ze strony najbliższej osoby, a także przebywanie wśród osób 

niepalących. W sytuacjach stresowych pacjenci znacznie częściej radzą sobie ze stresem odwracając 

swoją uwagę i zajmując się czymś innym oraz zaprzestając działań, umiarkowanie częściej obwiniając 

się, zwracając ku religii oraz zaprzeczając. W małym stopniu, badani częściej zażywają alkohol, 
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rzadziej reagują poczuciem humoru, częściej poprzez akceptację, czy poszukując wsparcia 

instrumentalnego. Zauważono, iż im wyższa  tolerancja nikotyny tym niższa motywacja do 

zaprzestania palenia, a także im wyższa ilość sytuacji stresujących tym niższa motywacja do 

zaprzestania palenia. 
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Stres i radzenie sobie w sytuacjach stresowych w grupie chorych leczonych z przyczyn 

onkologicznych 

Robert Jan Łuczyk
1
, Agnieszka Kuśmierzak

1
, Marta Łuczyk

2
, Kamil Sikora

1
, Agnieszka 

Wawryniuk
1
, Rafał Buksiński

1
, Katarzyna Sawicka

1
, Agnieszka Zwolak

1
 

1.Zakład Interny i Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Pielęgniarstw Zachowawczych, Wydział Nauk o 

Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

2.Zakład Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej, Katedra Pielęgniarstw Zachowawczych, Wydział Nauk o 

Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

Wstęp 

 Stres uważany jest za jedną z naturalnych i nie dających się uniknąć części naszego życia, 

która jest jednocześnie jednym z aspektów wyznaczenia naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. 

Sam stres nie jest zjawiskiem nowym, dotyczy człowieka od początku jego życia, stanowi reakcję na 

codzienne wyzwania.  

Cel pracy 

 Celem pracy była ocena występowania i nasilenia stresu oraz umiejętności radzenia sobie 

w sytuacjach stresowych w grupie pacjentów chorych z przyczyn onkologicznych.  

Materiał i metody 

 Badaniem objęto 108 pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu 

Klinicznym Nr 1 w Lublinie w następujących klinikach: II Klinice Chirurgii Ogólnej, 

Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego; Klinice Chirurgii Onkologicznej; 

Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku. W celu przeprowadzenia analiz statystycznych 

zastosowano pakiet statystyczny SPSS Statistics w wersji 25. Za statystycznie istotny przyjęto poziom 

α < 0,05.  

Wnioski 

 Na podstawie analizy uzyskanych wyników badań postawiono następujące wnioski: pacjenci 

leczeni z powodów onkologicznych są grupą pacjentów wyjątkowo narażoną na stres. Towarzyszy im 

on na każdym etapie choroby, zaczynając od diagnozowania, przez leczenie a także terminalną fazę 

choroby. W przypadku pacjentów, u których leczenie przyniosło pozytywny skutek czyli remisje 

choroby – stres związany z możliwym nawrotem towarzyszy przy każdych badaniach kontrolnych czy 

niepokojących objawach odczuwanych przez pacjenta. Biorąc pod uwagę liczbę sytuacji, w których 

pacjent odczuwa stres można stwierdzić, iż jest on na wysokim poziomie. Umiejętności radzenia sobie 

ze stresem u pacjentów chorych onkologicznie są uwarunkowane wieloma czynnikami, między 

innymi niektórymi czynnikami socjo-demograficznymi. Biorąc pod uwagę różnorodność tych 

czynników a także ich oddziaływanie, można określić,  że umiejętności radzenia sobie ze stresem są 

na zróżnicowanym poziomie. Poziom umiejętności radzenia sobie ze stresem nie jest uwarunkowany 

takimi czynnikami demograficznymi jak wiek czy płeć chorych. Jednak na poziom tych umiejętności 

wpływa wykształcenie badanych.  
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Występowanie i nasilenie stresu oraz zaburzeń lękowych w grupie pacjentów 

poddawanych immunoterapii z przyczyn onkologicznych 

Rafał Buksiński
1
, Robert Jan Łuczyk

1
, Marta Łuczyk

2
, Kamil Sikora

1
, Agnieszka 

Wawryniuk
1
, Katarzyna Sawicka

1
, Agnieszka Zwolak

1
 

1. Zakład Interny i Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Pielęgniarstw Zachowawczych, Wydział Nauk o 

Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

2. Zakład Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej, Katedra Pielęgniarstw Zachowawczych, Wydział Nauk o 

Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

Wstęp 

 Obecnie istnieją różne metody prowadzenia choroby nowotworowej. Jedną 

z najnowocześniejszych metod leczenia onkologicznego jest immunoterapia. Coraz częściej, w 

różnych jednostkach chorobowych, prowadzone jest leczenie immunoterapią i osiąga pozytywne 

skutki. Pacjenci również decydując się na takie leczenie, mogą mierzyć się z emocjami takimi jak lęk, 

depresja, gniew czy stres.  

Cel pracy 

 Radzenie sobie z stresem i kontrola emocji mają różny wpływ na radzenie sobie 

z podejmowanym leczeniem. Celem pracy jest stwierdzenie, czy istnieje związek pomiędzy 

występowaniem stresu i zaburzeń lękowych oraz immunoterapii z przyczyn onkologicznych.  

Materiał i metody 

 Badania przeprowadzono anonimowo i dobrowolnie wśród pacjentów Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Wykorzystano kwestionariusze ankietowe 

standaryzowane Skala Kontroli Emocji (CECS), Skala Odczuwanego Stresu (PSS-10) oraz Inwentarz 

do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (Mini-Cope) 

Wnioski 

 Wnioski jakie wysunięto z przeprowadzonych badań to fakt, że pacjenci przeżywają duży 

stres. Pacjenci w różny sposób radzą sobie z stresem,  głównie przez aktywne radzenie sobie. Pacjenci 

onkologiczni dobrze kontrolują emocje takie jak depresja i gniew, niewiele gorzej radzą sobie z 

lękiem. Badani im mniejszy mieli poziom stresu, tym w większym stopniu radzili sobie z emocjami. 

Potrafili sobie poradzić z emocjami dzięki różnym sposobom radzenia z stresem. 
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Satysfakcja z życia pacjentów z niewydolnością serca 

Agnieszka Wawryniuk 
1
, Robert Łuczyk 

1
, Katarzyna Sawicka 

1
, Kamil Sikora 

1
, Ewa 

Szymczuk 
3
, Marta Łuczyk 

2
, Rafał Buksiński 

1
, Elżbieta Nowicka 

1
 

1. Zakład Interny i Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Pielęgniarstw Zachowawczych, Wydział Nauk o 

Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

2. Zakład Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej,  Katedra Pielęgniarstw Zachowawczych, Wydział Nauk o 

Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

3. Zakład Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im Jana Pawła II 

  

Wstęp 

 Zdrowie to najistotniejszy i najbardziej oceniany aspekt w życiu każdego człowieka. Choroby 

układu krążenia w Polsce stanowią istotny i wielowymiarowy problem: społeczny, zdrowotny 

i ekonomiczny. Uważa się, że choroby układu sercowo-naczyniowego są najczęstszą 

udokumentowaną przyczyną zgonów.  Niewydolność serca (HF, heart failure) jest zespołem objawów 

klinicznych spowodowanych niedostatecznym przepływem krwi przez tkanki na skutek dysfunkcji 

serca. Można powiedzieć, że sens lub bezsens życia są warunkowane przez postawę życiową osoby – 

jednostki, obejmującą aktywności, myśli oraz obraz samego siebie. Natomiast naukowy aspekt sensu 

życia jest warunkowany od założeń światopoglądowych i przede wszystkim założeń teoretycznych 

danego badacza.  

Cel pracy 

 Celem pracy było określenie poziomu i poczucia satysfakcji z życia pacjentów z 

niewydolnością serca. 

Materiał i metody 

 Badaniem objęto 86 pacjentów z niewydolnością serca. Udział w badaniach był dobrowolny 

i anonimowy. Narzędziami badawczymi służącymi do zgromadzenia danych o badanej grupie były: 

kwestionariusz ankiety własnego autorstwa i SWLS. 

Wnioski 

1. Przeprowadzony test H Kruskala – Wallisa nie wykazał statystycznie istotnych zależności 

pomiędzy miejscem zamieszkania badanych a satysfakcji z życia. 

2. Przeprowadzone analizy nie wykazały statystycznie istotnych zależności między aktywnością 

fizyczną badanych a  satysfakcją z życia. 
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Opieka nad pacjentem po epizodzie częstoskurczu komorowego 

Michał Kotowski 

Student kierunku pielęgniarstwo II° Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Opiekun pracy: dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński, dr n. med. Wiesław Fidecki 

 

Wstęp 

 Częstoskurcz komorowy jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia i bez natychmiastowej 

interwencji prowadzi do śmierci. Polega on na wystąpieniu nieprawidłowej, przyśpieszonej czynności 

elektrycznej serca powyżej 100 ud/min, a nawet przekraczającej 200 ud/min. Przyczyną takiego stanu 

może być uszkodzenie komór serca. Ze względu na wiele czynników powodujących ten stan, ciężko 

jest jednoznacznie określić bezpośrednią przyczynę. W większości przypadków częstoskurcz 

komorowy spowodowany jest chorobą niedokrwienną serca. 

Cel pracy 

 Celem pracy jest określenie zadań pielęgniarki u hospitalizowanego pacjenta po epizodzie 

częstoskurczu komorowego. 

Materiał i metody 

 Jako metodę badawczą w tej pracy wykorzystano metodę indywidualnego przypadku 71-

 letniego pacjenta po epizodzie częstoskurczu komorowego. 

Wnioski 

 Pacjent po epizodzie częstoskurczu komorowego wymaga stałego intensywnego nadzoru ze 

względu na możliwy nawrót zaburzeń rytmu serca. Nagły stan zagrożenia życia pacjenta jest 

przyczyną silnego niepokoju, natomiast otoczenie pacjenta podczas hospitalizacji utrudnia mu 

spokojny sen. Istotnym aspektem jest minimalizowanie rany spowodowanej wszczepieniem 

kardiowertera-defibrylatora. Nowa sytuacja zdrowotna wymaga szerokiej edukacji w zakresie 

samoopieki i samopielęgnacji. Personel pielęgniarski powinien posiadać obszerną wiedzę na temat 

rozpoznawania oraz postępowania w przypadku wystąpienia zaburzeń rytmu serca. 

Słowa kluczowe: Częstoskurcz komorowy, zaburzenia rytmu serca 

 

  



30 

 

Rola wsparcia personelu medycznego w procesie żałoby kobiety po stracie ciąży 

Beata Wójcik-Żelechowska 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Rozwoju Położnictwa, Zakład Opieki 

Specjalistycznej w Położnictwie 

Opiekun pracy: dr n. o zdr. Agnieszka Skurzak 

 

Wstęp 

 Poronienie to wydalenie z jamy macicy obumarłego zarodka przed 22. Tygodniem ciąży. 

Doświadczenie poronienia lub urodzenia martwego dziecka jest dla kobiety i/lub pary przeżyciem 

traumatycznym. Rola wsparcia personelu medycznego jest w tej sytuacji ogromna. 

Cel pracy 

 Celem pracy jest określenie roli wsparcia personelu medycznego w procesie żałoby kobiety po 

stracie ciąży. 

Podstawowe założenia 

 Żałoba jest procesem naturalnym i nierozerwalnie związanym z ludzkim życiem. Jest 

żałowaniem siebie samego z powodu opuszczenia. Relacja rodziców z dzieckiem w okresie 

prenatalnym opiera się na wyobrażeniach o dziecku i marzeniach na jego temat. Personel narażony 

jest na „przyzwyczajenie” do przygnębienia i smutku kobiety. Nasz profesjonalizm nie powinien na to 

pozwolić - mamy budzić zaufanie i dawać poczucie bezpieczeństwa. Podstawowym elementem 

wsparcia psychicznego jest zezwolenie na wyrażanie trudnych emocji, akceptacja uczuć, umożliwienie 

przeżywania żałoby, zaznajomienie z przysługującymi prawami oraz stała rozmowa. 

Podsumowanie 

 Rola wsparcia personelu medycznego jest nieoceniona, ponieważ to oni stanowią pierwszy 

drogowskaz dla kobiety mierzącej się z traumatycznym doświadczeniem. 

Słowa kluczowe: opieka, poronienie, wsparcie po poronieniu, rola personelu 
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Psychospołeczne problemy opiekunów osób przewlekle chorych 

Justyna Machowiec, Weronika Okuniewska 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 

Opiekun pracy: mgr Zofia Woźniak 

 

Wstęp 

 Współcześnie znaczącą rolę w procesie terapeutycznym pacjentów ze znaczną ilością chorób 

przewlekłych stanowią opiekunowie. Niejednokrotnie, sprawując długoterminową opiekę nad 

chorymi, są w stanie  rozpoznać wszelkie nieprawidłowości związane ze stanem zdrowia pacjentów, a 

także wskazać istotne zmiany w zachowaniu pacjenta, które odpowiednio wcześnie zgłoszone 

personelowi medycznemu, mogą uchronić pacjenta przed postępem choroby. Szereg 

współistniejących chorób nierzadko wymaga solidnej i intensywnej opieki nad pacjentem, co wiąże 

się z dużym obciążeniem zarówno fizycznym, jak i psychicznym dla osób, które ją udzielają. 

Cel pracy 

 Ukazanie pasma problemów opiekunów na tle psychospołecznym oraz zwiększenie 

świadomości społeczeństwa na temat ich indywidualnych potrzeb. 

Założenia pracy  

 Opiekunowie pacjentów przewlekle chorych na co dzień zobligowani są do asystowania 

w czynnościach, których pacjenci, z uwagi na stan zdrowia, nie są w stanie wykonać samodzielnie. 

Opiekę nad chorym może sprawować zarówno jego członek rodziny jak i przyporządkowany do niego 

opiekun medyczny. Dbają oni m.in o prawidłowe utrzymanie higieny chorych, właściwą pielęgnację, 

systematyczne przyjmowanie dużej ilości leków, a także o dostosowaną do ich potrzeb mobilność. 

Ponadto, przywiązują dużą uwagę do sfery psychicznej pacjenta, która często bywa zaburzona 

w następstwie stale pojawiających się dolegliwości zdrowotnych. Opiekunowie, chcąc zapewnić 

profesjonalną, kompleksową opiekę nad bliskimi, wielokrotnie rezygnują z życia towarzyskiego, 

ograniczają kontakt ze znajomymi czy też zaniedbują swój dobrostan psychiczny i fizyczny. Zdarza 

się, że nadmiernie wykorzystują dni wolne w miejscach pracy w celu zachowania ciągłości opieki nad 

chorym. Poświęcają się dla chorego na tyle, na ile jest to możliwe, stwarzając tym samym ryzyko 

wystąpienia u siebie stanów depresyjnych, a także lękowych. Nadmiar sprawowanych obowiązków 

przez opiekunów, a w konsekwencji przemęczenie organizmu, może zaburzać współpracę z chorym 

ostatecznie obniżając jakość świadczonej opieki.  

Podsumowanie 

 Opiekun rodzinny powinien stanowić nieodłączny element wielodyscyplinarnego zespołu 

terapeutycznego. Personel medyczny powinien zatem uznać opiekuna za osobę potrzebującą wsparcia 

zarówno praktycznego, jak i emocjonalnego. 
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Łysienie androgenowe u kobiet - problem estetyczny oddziałujący na psychikę 

Agata Wiśniewska 

Akademia Mazowiecka w Płocku 

Opiekun pracy: dr n. farm. Anna Szymańska 

 

Wstęp 

  Łysienie androgenowe to jedna z najczęstszych postaci łysienia u kobiet. Utrata włosów może 

być objawem choroby skóry lub innej choroby wewnętrznej. Z tego względu należy uświadamiać 

ludzi, jak ważna jest diagnostyka lekarska, leczenie farmakologiczne czy dermatologiczne. Liczne 

badania naukowe i obserwacje wykazały również, że istnieje związek między łysieniem 

androgenowym u kobiet, a wpływem na ich samoocenę i ogólne samopoczucie.  

Cel pracy 

 Celem pracy jest analiza łysienia androgenowego u kobiet i wpływu utraty włosów na 

psychikę, samoocenę oraz jakość życia.  

Materiał i metody 

 Analizie poddano etiopatogenezę, charakterystykę łysienia androgenowego oraz liczne 

badania naukowe dotyczące związku między utratą włosów a jakością życia osób z problemem 

łysienia.  

Wnioski 

 Wykazano, że każda forma łysienia ma negatywny wpływ na QoL (ang. Quality of Life). 

Wczesne rozpoznanie i leczenie wypadania włosów u kobiet jest konieczne, szczególnie przez wpływ 

łysienia na psychikę. Oprócz opieki z zakresu medycyny, kosmetologii, technik kamuflażu, należy 

podejść do pacjenta holistycznie i zaoferować grupy wsparcia, pomoc psychologa lub psychiatry.  
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Ocena częstości występowania objawów depresji wśród studentów kierunku 

Pielęgniarstwo 

Karolina Gawlińska, Katarzyna Gościcka, Adrianna Frydrysiak - Brzozowska, Mariola 

Głowacka 

Akademia Mazowiecka w Płocku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Zintegrowanej Opieki Medycznej, Zakład 

Pielęgniarstwa, Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Nowoczesnego 

Opiekun pracy: dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka - prof. Uczelni, mgr Adrianna Frydrysiak – Brzozowska 

 

Wstęp 

 Depresja to zaburzenie psychiczne o złożonej etiologii, które może rozwijać się przez lata 

wskutek oddziaływania przeróżnych nakładających się na siebie czynników. Obecnie określana jest 

jako czwarty z najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie, jednak według przewidywań 

ekspertów, w ciągu kilku najbliższych lat, najprawdopodobniej zajmie w podanej klasyfikacji miejsce 

pierwsze. 

Cel pracy 

 Dokonanie oceny częstotliwości występowania objawów depresji wśród studentów 

pielęgniarstwa. 

Materiał i metody 

 W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki 

ankietowej. Posłużono się kwestionariuszem ankiety składającym się z metryczki, Skali Depresji 

Becka oraz kilku pytań konstrukcji własnej. Grupę badanych stanowili studenci Akademii 

Mazowieckiej w Płocku Wydziału Nauk o Zdrowiu, uczący się na kierunku pielęgniarstwo na 

poziomie studiów I i II stopnia. W badaniu wzięło udział 155 studentów. 

Wnioski  

 Wyniki uzyskane z wykorzystaniem Skali Depresji Becka wskazują na występowanie 

u większości badanych objawów depresji o lekkim nasileniu. Mimo odczuwania zmęczenia 

związanego z wypełnianiem obowiązków studenckich, większość ankietowanych nie żałuje 

dokonanego wyboru kierunku studiów i nie zamierza rezygnować z dalszej nauki. 
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Problemy natury psychologicznej u pacjentów z trądzikiem różowatym 

Kinga Kołodziejska 

Akademia Mazowiecka w Płocku 

Opiekun pracy: dr n. farm. Anna Szymańska 

 

Wstęp 

 Trądzik różowaty (acne rosacea) jest przewlekłą, zapalną chorobą skóry twarzy. Obejmuje 

pierwotnie środkową część twarzy, na której pojawiają się rumień i teleangiektazje (tzn. poszerzone 

naczynia krwionośne), a następnie grudki i krosty. Wieloczynnikowa etiopatogeneza schorzenia oraz 

wpływ jaki wywiera ono nie tylko na stan skóry, ale również na zdrowie psychiczne pacjentów, 

stanowią poważne wyzwanie terapeutyczne.  

Cel pracy 

 Założeniem pracy jest podkreślenie istotności psychoterapii w walce z chorobą. Ponad to 

określenie sposobów na redukcję zmian trądzikowych. 

Podstawowe założenia 

 Przedstawienie badań na temat jakości życia osób objętych chorobą trądziku różowatego. 

Dodatkowo w pracy podkreślona jest rola psychoterapii w walce z chorobą. 

Podsumowanie 

 W przypadku pacjentów z trądzikiem różowatym, kluczowe jest interdyscyplinarne, 

holistyczne podejście do osoby dotkniętej dermatozą. Połączenie różnych form walki ze schorzeniem 

daje obiecujące efekty w sferze zarówno wizualnej, jak i psychicznej. 

Słowa kluczowe: kosmetologia, trądzik różowaty, psychoterapia, badania  
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Trądzik pospolity w aspekcie problemów  psychologicznych 

Weronika Górzyńska 

Akademia Mazowiecka w Płocku 

Opiekun pracy: dr n. farm. Anna Szymańska 

 

Wstęp 

 Trądzik pospolity to najpowszechniejsza choroba dermatologiczna wieku dojrzewania. 

Schorzenie ma charakter przewlekły i wywoływane jest przez wiele czynników. Niestety wielu 

pacjentów poprzez dermatozę ma kompleksu, odbija się to na ich zdrowiu psychicznym.  

Cel pracy 

 Celem badań było określenie jak ważną rolę odgrywa trądzik pospolity w aspekcie problemów 

psychologicznych w  życiu pacjenta.   

Materiał i metody 

 Badanie przeprowadzono na grupie 200 osób w przedziale wiekowym 13-60. Każdy z 

badanych zmagał się, bądź zmaga się z dermatozą, więc zostały im zadane pytania mające ocenić jak 

trądzik wpływa na psychikę. 

Wnioski 

 Wszystkie negatywne emocje związane z nieestetycznym wyglądem naszej skóry oraz ich 

społecznymi konsekwencjami, stają się częścią samonapędzającego się mechanizmu. Silny stres nie 

tylko utrudnia leczenie trądziku, ale może prowadzić również do zaostrzenia jego objawów. Dlatego w 

niektórych przypadkach, zaleca się, by dermatologiczną terapię wesprzeć konsultacją z 

wykwalifikowanym psychologiem.   
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Akceptacja choroby a wsparcie społeczne osób z niedoczynnością tarczycy 

Anika Maziarz 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Opiekun pracy: dr Paweł Chruściel prof. UM 

 

Wstęp 

  Niedoczynność tarczycy jest chorobą przewlekłą, która w znaczący sposób wpływa na 

funkcjonowanie całego organizmu. Brak możliwości wyleczenia oraz postępujący charakter choroby, 

a także świadomość konieczności funkcjonowania z nią wymusza na pacjentach odpowiedni sposób 

reagowania. Taką reakcją może być konieczność akceptacji choroby, co w znaczący sposób poprawia 

funkcjonowanie pacjenta zarówno w zakresie funkcjonowania fizycznego jak i psychicznego. 

Ważnym elementem, ułatwiającym akceptację choroby przewlekłej jest wsparcie ze strony 

otaczającego ją środowiska. Obecność osób bliskich, pomagających przejść przez proces diagnozy i 

leczenia, jak również możliwość korzystania z innych form wsparcia, pomaga zaakceptować 

pacjentowi nową rzeczywistość życia z chorobą.  

Cel pracy  

 Celem badania było określenie i analiza zależności między akceptacją choroby, a wsparciem 

społecznym osób z niedoczynnością tarczycy.  

Materiał i metody  

 Do pomiaru zmiennych wykorzystano kwestionariusze wystandaryzowane: Skalę Akceptacji 

Choroby (AIS), Berlińskie Skale Wsparcia Społecznego część V (BSWS) oraz Wielowymiarową 

Skalę Spostrzeganego Wsparcia Społecznego (WSSWS). W badaniu uczestniczyła próba licząca 126 

respondentów.  

Wyniki  

 Osoby zamieszkujące na wsi w większym stopniu postrzegały wsparcie uzyskiwane od 

rodziny (p = 0,034), natomiast osoby będące w związkach w wyższym stopniu otrzymywały wsparcie 

informacyjne (p = 0,036). Spostrzegane wsparcie od osoby znaczącej determinowane było stanem 

cywilnym (p = 0,002) oraz poziomem wykształcenia (p = 0,047). Poziom akceptacji choroby 

uzależniony był od otrzymywanego wsparcia społecznego jakościowego, zarówno ogółem (p = 0,002) 

jak i w zakresie wsparcia emocjonalnego (p < 0,001) oraz informacyjnego (p = 0,008).  

Wnioski 

 Wykazano istnienie zależności statystycznych pomiędzy akceptacją choroby, a poziomem 

wsparcia jakościowego. Osoby, które otrzymywały wsparcie w wymiarze emocjonalnym oraz 

informacyjnym w lepszym stopniu akceptowały chorobę. 
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Satysfakcja z pracy personelu pielęgniarskiego sprawującego opiekę nad pacjentami 

zakażonymi wirusem SARS-COV-2 

Anika Maziarz 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Opiekun pracy: dr Paweł Chruściel prof. UM 

 

Wstęp 

 Satysfakcja z pracy jest to subiektywne odczucie pracownika wobec jego miejsca 

zatrudnienia. Składa się z części emocjonalnej jak kontakty z przełożonym czy współpracownikami 

oraz fizycznej np. w postaci wynagrodzenia. Jest wypadkową oczekiwań pracownika i możliwości 

jakie może zapewnić mu pracodawca. Uważa się, że im bardziej zadowolony pracownik, tym ma 

większą motywację do pracy. Z tego powodu ciągle trwają nowe badania z tego zakresu. W trakcie 

trwania pandemii COVID-19 komfort życia i pracy osób pracujących w ochronie zdrowia uległ 

znacznym zmianom. Praca w tej dziedzinie jest stresująca i wymagająca. Podczas walki z pandemią 

warunki pracy personelu pielęgniarskiego uległy jeszcze większemu pogorszeniu. Czynnikami 

wpływającymi na to były: konieczność pracy w szczelnej odzieży ochronnej, strach przed nieznanym 

czy długie godziny pracy. Skutkowało to znacznym wzrostem występowania zaburzeń psychicznych u 

przedstawicieli tego zawodu.  

Cel pracy 

  Ustalenie poziomu satysfakcji z pracy personelu pielęgniarskiego sprawującego opiekę nad 

pacjentami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 i oceny wpływu na nią przez dziewięć zmiennych. 

Materiał i metody 

 W badaniu wykorzystano Skalę Satysfakcji z Pracy (SSP), która posłużyła do pomiaru 

satysfakcji z pracy jako zmiennej zależnej. Dziewięć zmiennych niezależnych zostało zmierzonych za 

pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety. Do pomiaru zostały użyte następujące narzędzia: ankieta 

bezpośrednia rozdawana (PAPI) oraz internetowa (CAWI). W badaniu wzięły udział 104 osoby 

pracujące jako personel pielęgniarski sprawujący opiekę nad pacjentami zakażonymi wirusem SARS-

CoV-2 na oddziałach kardiologii, neurologii, wewnętrznym oraz chirurgii.  

Wyniki  

 Na poziom satysfakcji z pracy personelu pielęgniarskiego sprawującego opiekę nad 

pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2 nie mają wpływu następujące zmienne: wiek, płeć, miejsce 

zamieszkania, stan cywilny, poziom wykształcenia oraz relacje ze współpracownikami. Wpływają zaś 

na to trzy zmienne: staż pracy, rodzaj zajmowanego stanowiska i relacje z przełożonym. Wzrost 

satysfakcji z pracy respondentów wiąże się z niskim stażem pracy, dobrymi relacjami z przełożonym 

oraz wysokim stanowiskiem w pracy.  
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Wnioski 

 Należałoby popracować nad wzrostem zadowolenia z pracy osób o średnim stażu pracy, ma 

stanowiskach samodzielnych i wykonawczych oraz poprawiać relacje z przełożonym. Pomiar 

satysfakcji z pracy w warunkach pandemii dalej jest nie do końca poznanym zagadnieniem i wymaga 

prowadzenia dalszych badań. 
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Reakcje dzieci na chorobę przewlekłą - onkologiczną w zależności od etapu rozwoju 

Justyna Michalczyk, Piotr Pawłowski, Karolina Ziętara, Magdalena Fryze 

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Katedry Psychospołecznych Aspektów Medycyny 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Opiekun pracy: mgr Magdalena Fryze 

 

Wstęp 

 Zdiagnozowanie każdej choroby przewlekłej jest niewątpliwie przeżyciem traumatycznym. 

Choroba onkologiczna jest jedną z nich. Stanowi nie tylko problem społeczny i zdrowotny, ale także 

psychologiczny. Istnieje szereg czynników, które warunkują w jaki sposób człowiek reaguje na 

wiadomość o tak poważnej chorobie. Jedną z takich zależności jest wiek pacjenta. Szczególną grupą 

osób dotkniętych nowotworami są dzieci, które wraz z rodzicami w chwili diagnozy są pod wpływem 

silnych, bardzo negatywnych emocji takich jak: lęk, strach, przerażenie. Choroba nowotworowa jest 

wciąż postrzegana jako prowadząca do śmierci. Rozpoznanie u najmłodszych członków rodziny 

zakłóca jej codzienne funkcjonowanie i może negatywnie wpłynąć na dalszy rozwój dziecka. Reakcja 

dziecka na nowotwór będzie uzależniona od jego wieku oraz od reakcji rodziny w obliczu tej 

trudności.  Dziecko, szczególnie młodsze nie ma wyobrażenia o chorobie nowotworowej oraz jej 

konsekwencjach. Obraz choroby będzie wykreowany przez rodziców i całe otoczenie. Inaczej 

zareaguje na wiadomość o chorobie dziecko w wieku wczesnoszkolnym, inaczej dzieci w wieku 12-15 

lat, jeszcze inaczej młody człowiek będący na progu dorosłości. Każda z tych grup wiekowych 

oczekuje tez innego wsparcia i odpowiedniej informacji ze strony rodziców, personelu medycznego 

oraz otoczenia. 

Cel pracy 

 Zwrócenie uwagi na problemy psychologiczne dzieci w zależności od wieku w odpowiedzi na 

chorobę nowotworową. Analiza typowych dla poszczególnych przedziałów wiekowych zachowań   

i reakcji obronnych dzieci chorych na raka. 

Materiał i metody 

 Niesystematyczny przegląd piśmiennictwa naukowego dostępnego w bazach danych takich 

jak PubMed, Scopus, Web of Science. 

Wnioski 

 Istnieje konieczność edukacji i wparcia psychologicznego rodziców oraz dzieci dotkniętych 

chorobą nowotworową. Dzieci potrzebują różnorodnego wsparcia i informacji w zależności od wieku 

oraz indywidualnego rozwoju.  
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Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z łagodnym rozrostem gruczołu 

krokowego 

Izabela Przybyło, Iwona Wielgosz 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Opiekun pracy: dr n. o zdr. Aneta Kościołek, dr n. med. Iwona Adamska-Kuźmicka 

 

Wstęp 

 Łagodny rozrost prostaty to niezłośliwe powiększenie gruczołu krokowego, które powstaje na 

skutek nadmiernego mnożenia się komórek stercza. Należy do najczęstszych chorób urologicznych 

i uważa się, że występuje u ponad 50% mężczyzn w wieku powyżej 60. Roku życia. 

Cel pracy 

 Celem pracy jest przedstawienie zadań pielęgniarskich w opiece nad pacjentem  

łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. 

Materiał i metody 

 W opracowaniu wykorzystano metodę indywidualnego przypadku. Zastosowano techniki 

badawcze takie jak: wywiad, obserwacja, analiza dokumentacji, pomiary. Badanie zostało 

zrealizowane w warunkach domowych dnia 06.01.2023r. w miejscowości Rakszawa. 

Wnioski 

 Opieka and pacjentem z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego powinna być 

zindywidualizowana do potrzeb chorego. Zadania pielęgniarki dotyczą funkcji diagnostyczno-

leczniczej, rehabilitacyjnej, pielęgnacyjno-opiekuńczej i edukacyjnej.  W opiece nad pacjentem z 

łagodnym rozrostem gruczołu krokowego ważne jest zwrócenie uwagi na farmakoterapię, regularne 

wizyty kontrolne u urologa i odpowiednią higienę krocza.  
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Zastosowanie masażu tkanek głębokich w terapii dysfunkcji obręczy barkowej w 

następstwie upadku - opis przypadku 

Jakub Cieślik, Roksana Strycharz, Dominika Ślęczka 

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Opiekun pracy: dr n. o zdr. Kamil Chołuj, profesor uczelni 

 

Wstęp 

 Upadki oraz towarzyszące im urazy osób w podeszłym wieku stanowią poważny problem 

kliniczno-społeczny przede wszystkim ze względu na ich następstwa. Jedną ze skuteczniejszych 

metod terapii bólu mięśniowo-powięziowego jest masaż tkanek głębokich. Polega on na 

wykorzystaniu szeregu technik w celu usunięcia napięć i dysfunkcji układu mięśniowo-powięziowego. 

Cel pracy 

 Ukazanie skuteczności masażu tkanek głębokich w terapii dysfunkcji układu mięśniowo-

powięziowego spowodowanych upadkiem u osób starszych. 

Materiał i metody 

 Zaprezentowano przypadek kobiety, u której na skutek upadku ze schodów wystąpiły silne 

dolegliwości bólowe i znaczne ograniczenie ruchomości obręczy barkowej i kończyny górnej lewej. 

Terapia obejmowała masaż tkanek głębokich wybranych mięśni obręczy barkowej i kończyny górnej, 

które wykazywały nieprawidłowe napięcie zdiagnozowane podczas oceny palpacyjnej. Wykonano 8 

zabiegów z częstotliwością 2 razy w tygodniu. Każdorazowo czas trwania masażu wynosił 45 minut. 

Efekty terapii poddano ocenie wykorzystując: skalę VAS do określenia intensywności bólu, 

dynamometr dłoniowy do pomiaru siły mięśniowej, kwestionariusza DASH do oceny funkcji 

kończyny górnej, goniometr do pomiaru zakresu ruchomości stawowej. 

Wnioski 

 Masaż tkanek głębokich jest skuteczną metodą w terapii dysfunkcji układu mięśniowo-

powięziowego występujących po upadkach. Uzyskanie zmniejszenia dolegliwości bólowych 

umożliwia podjęcie i kontynuację kinezyterapii celem odzyskania sprawności sprzed upadku i urazu 

oraz pełnej samodzielności i niezależności. 
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Problemy i zagrożenia żywieniowe związane ze stosowaniem diety bezglutenowej 

w celiakii 

Emilia Górska 

Studentka kierunku Dietetyka II stopnia, Wydział Biomedyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Opiekun pracy: dr n. roln. Renata Krzyszycha, dr n. med. Iwona Jastrzębska 

 

Wstęp 

 Celiakia (glutenozależna choroba trzewna) jest przewlekłą, wielonarządową chorobą 

o podłożu autoimmunologicznym. Obecnie jedyną znaną formą leczenia celiakii  

jest stosowanie ścisłej bezglutenowej diety trwającej przez całe życie. Prowadzenie jej polega na 

konsekwentnym wykluczaniu z żywienia produktów zawierających gluten. 

Cel pracy  

 Celem pracy jest przedstawienie problemów i zagrożeń żywieniowych związanych  

ze stosowaniem diety bezglutenowej w celiakii. 

Materiał i metody 

 Referat przygotowano z wykorzystaniem metody krytycznego przeglądu literatury. 

Przeszukano literaturę w bibliotece cyfrowej (IBUK Libra), elektronicznych bazach danych (w tym 

Pubmed, Science Direct, Google Scholar) i repozytoriach internetowych, z wykorzystaniem słów 

kluczowych celiakia, dieta bezglutenowa i ich angielskich odpowiedników. 

Podstawowe założenia i podsumowanie 

 Dieta bezglutenowa jest dietą niedoborową, przez co pozostające na niej osoby, często mają 

powikłania wynikające z niedoboru składników odżywczych i witamin. Problemy wynikające z 

błędów żywieniowych można wyeliminować edukując chorych jak właściwie zbilansować dietę. 

Słowa kluczowe: celiakia, dieta bezglutenowa, dieta niedoborowa 
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Pacjent ze skazą krwotoczną w praktyce ratownika medycznego 

Sebastian Sitarz 

Student kierunku Ratownictwo Medyczne I stopnia, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny w 

Lublinie 

Opiekun pracy: dr n. med. Iwona Jastrzębska 

 

Wstęp 

 Skaza krwotoczna to zaburzenie krzepnięcia charakteryzujące się nadmierną skłonnością do 

krwawień samoistnych lub pourazowych. Jest to konsekwencja nieprawidłowego współdziałania 

płytek krwi, czynników krzepnięcia i ściany naczyniowej – dlatego wyróżniamy skazy krwotoczne 

płytkowe, osoczowe i naczyniowe. 

 

Cel pracy 

 Celem pracy jest prezentacja skaz krwotocznych jako stanu zagrożenia życia – zwłaszcza tych 

najczęstszych w praktyce ratownika medycznego wraz z zasadami ich wstępnego rozpoznawania 

w warunkach przed- i wczesnoszpitalnych oraz procedurami ratunkowymi. 

Materiał i metody 

 Referat przygotowano z wykorzystaniem metody krytycznego przeglądu literatury i słów 

kluczowych hemostaza, skaza krwotoczna, postępowanie ratownicze oraz ich angielskich 

odpowiedników. 

Podstawowe założenia i podsumowanie 

 Proces krzepnięcia jest złożony i wieloetapowy. W konsekwencji do zaburzeń hemostazy 

i skłonności do nadmiernych krwawień może prowadzić wiele różnych czynników, zarówno 

wrodzonych, jak i nabytych. Zróżnicowany jest również obraz kliniczny skaz krwotocznych – od 

postaci łagodnych po stany nagłe wymagające postępowania ratunkowego. Ważną rolę w identyfikacji 

chorego ze skazą krwotoczną odgrywa wywiad i badanie fizykalne. Ze względu na częstość 

występowania niektórych rodzajów skaz krwotocznych oraz potencjalne zagrożenie życia przy 

opóźnieniu wdrożenia właściwego postępowania, jest to zagadnienie które powinien znać każdy 

ratownik medyczny. 

Słowa kluczowe: hemostaza, skaza krwotoczna, stan nagły, postępowanie ratownicze  
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Problemy pielęgnacyjno-opiekuńcze nad pacjentem z rakiem przełyku-analiza 

indywidualnego przypadku 

Patrycja Guzek 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

Opiekun pracy: mgr Dorota Wyrzykowska 

 

Wstęp 

 Medycyna na przełomie kilkudziesięciu lat rozwinęła się diametralnie. Narzędzia jakimi 

dysponujemy w XXI wieku pozwalają na wczesne wykrywanie wielu chorób. Obecna sytuacja 

epidemiologiczna utrudniła pacjentom dostęp do specjalistów. Pomimo to objawy sugerujące rozwój  

niebezpiecznego schorzenia jakim jest rak nie powinny być przez nas bagatelizowane. Ważnym 

czynnikiem, który predysponuje do całkowitego wyleczenia jest czas. Im nowotwór wykryty jest 

wcześniej tym szanse na jego wyleczenie są większe. Ogromne znaczenie w diagnozowaniu raka mają 

również badania przesiewowe. Świadomość społeczeństwa dotycząca chorób nowotworowych 

zwiększa się z roku na rok, niestety nie jest jeszcze zadowalająca.  Wielu pacjentów zgłasza się do 

lekarza zbyt późno, jest to wynikiem braku zaangażowania we własne zdrowie. Dużą rolę 

w uświadamianiu populacji odgrywają media społecznościowe, gdzie publikowane są różnego rodzaju 

posty zawierające informacje np. o przebiegu różnych nowotworów, będących przestrogą dla wielu 

użytkowników portali. 

Cel pracy 

 Celem mojej pracy było zobrazowanie zakresu działań pielęgniarskich nad pacjentem 

z rozpoznanym nowotworem przełyku leczonym w oddziale onkologicznym Mazowieckiego Szpitala 

Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach. 

Materiał i metody 

 Zastosowaną metodą gromadzenia danych w niniejszej pracy jest studium przypadku zwaną 

również metodą kazuistyczną. Swoją funkcję spełnia w większości dziedzin nauki m.in jako analiza 

sprawy sądowej czy opis przedsiębiorstwa. Stosowana w pielęgniarstwie polega  na analizie 

indywidualnej jednostki osobowej, uwzględniając rozpoznaną chorobę, problemy pacjenta wynikające 

z posiadanego schorzenia i jego konsekwencje oraz doboru odpowiedniego modelu pielęgnowania. 

Metoda ta należy do metod badania jakościowego. Dotyczy przeważnie nietypowych, oryginalnych 

przypadków, które swoją odmiennością pogłębiają wiedzę w danej dyscyplinie nauki.  Dzięki 

wykorzystaniu różnych technik badawczych można scharakteryzować dany przypadek w wielu 

aspektach. Do najczęściej wykorzystywanych metodyk należą: 

 Wywiad 

 Obserwacja 
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 Wykonanie pomiarów 

 Analiza dokumentacji  

Wnioski 

1. Nowotwór przełyku  jest  dosyć rzadko spotykanym rakiem w populacji ludzkiej. Zauważyć 

można, iż głównie dotyczy osób starszych, obarczonych nałogami w postaci alkoholu czy 

papierosów jak również zmagających się z otyłością. 

2. Początkowe jego fazy nie dają jakichkolwiek objawów. W późniejszym etapie dochodzi do 

utrudnień związanych z spożywaniem posiłków. Schorzenie to zwane jest dysfagią. Wywołuje 

ją guz, który rozwija się w świetle przełyku.. 

3. W leczeniu nowotworu przełyku wykorzystuje się radioterapię, chemioterapię, leczenie 

neoadjuwentowe i zabieg chirurgiczny. Dużą skutecznością odznacza się operacja, która 

w wielu przypadkach przynosi oczekiwane rezultaty, czego nie można przypisać radioterapii 

stosowanej jako indywidualna metoda leczenia. 

4. Wyniszczenie organizmu związane z nowotworem przełyku dotyczy zarówno sfery fizycznej 

jak i psychicznej. Ważną rolę w terapii pacjenta odgrywa pielęgniarka.  

5. W przypadku sfery fizycznej pacjenta sprawuje funkcję opiekuńczą, która skupia się głównie 

na wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych, ułatwiających codzienne funkcjonowanie 

chorego.  

6. W sferze psychicznej pacjenta dochodzi często do braku akceptacji obecnego stanu  zdrowia. 

Rola pielęgniarki koncentruje się na okazaniu wsparcia, zrozumienia, rozwianiu nurtujących 

pacjenta kwestii oraz umożliwieniu kontaktu z psychologiem. 

7. Opieka nad pacjentem onkologicznym wymaga współpracy ze strony wielu specjalistów. 
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Zalecenia żywieniowe w marskości wątroby i wybranych powikłaniach 

Weronika Paluch 

Studentka kierunku Dietetyka I stopnia, Wydział Biomedyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Opiekun pracy: dr n. med. Iwona Jastrzębska 

 

Wstęp 

Marskość wątroby to końcowe stadium wielu przewlekłych chorób wątroby. Jej etiologia jest 

zróżnicowana, a jedną z najczęstszych przyczyn jest nadmierne spożycie alkoholu. Ogromną rolę w 

leczeniu chorych z marskością wątroby odgrywa postępowanie żywieniowe, którego głównym celem 

jest poprawienie rokowania i zapobieganie ciężkim powikłaniom. 

Cel pracy  

 Celem pracy jest przedstawienie zasad i znaczenia postępowania żywieniowego u chorych 

z marskością wątroby i jej wybranymi powikłaniami. 

Materiał i metody 

 Referat przygotowano z wykorzystaniem metody krytycznego przeglądu literatury i słów 

kluczowych: marskość wątroby, encefalopatia wątrobowa, wodobrzusze, niedożywienie, zalecenia 

żywieniowe oraz ich angielskich odpowiedników. 

Podstawowe założenia i podsumowanie 

 W pracy przedstawiono zasady postępowania żywieniowego u chorych ze zdiagnozowaną 

marskością wątroby, z uwzględnieniem stadium jej zaawansowania (wyrównana/ niewyrównana) i 

niektórych powikłań (encefalopatia wątrobowa, wodobrzusze). Omówiono również problem 

niedożywienia w marskości wątroby – jego przyczyny i znaczenie w leczeniu choroby. 

Słowa kluczowe: marskość wątroby, encefalopatia wątrobowa, wodobrzusze, niedożywienie, 

zalecenia żywieniowe 
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Zastosowanie głębokiej oscylacji w rehabilitacji 

Maciej Siedlecki, Jakub Cieślik, Roksana Strycharz 

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Opiekun pracy: dr. n. o zdr. Justyna Chmiel, profesor uczelni 

 

Wstęp 

 Głęboka oscylacja to zabieg polegający na działaniu przerywanego pola elektrostatycznego, 

wytwarzanego pomiędzy aplikatorem a tkankami pacjenta. W czasie zabiegu tkanki pacjenta są 

pociągane przez siły elektrostatyczne i później zwalniane w zaplanowanym zakresie częstotliwości (5-

 250 Hz). Działanie to wytwarza głęboką wibrację rezonansową tkanek i w wzbogaca manualne 

metody terapii. Głęboka oscylacja wpływa m.in. na poprawę trofiki tkanek, zmniejszenie dolegliwości 

bólowych powstałych w wyniku urazu, stymuluje działanie układu limfatycznego i przyspiesza proces 

gojenia ran. Głęboką oscylację można stosować we wczesnym stadium choroby, urazu stymulując 

procesy regeneracyjne. Jej zaletą jest możliwość rozpoczęcia stymulacji mechanicznej u pacjentów 

zwłaszcza przy rozległych urazach, otwartych ranach, obrzękach limfatycznych.  

Cel pracy 

 Celem pracy jest przedstawienie zastosowania zabiegów głębokiej oscylacji w rehabilitacji.  

Wnioski 

 Zastosowanie głębokiej oscylacji stymuluje proces gojenia się uszkodzonych tkanek, 

co znacząco poprawia jakość życia pacjenta i umożliwia szybsze i skuteczniejsze wdrożenie innych 

metod rehabilitacyjnych.   
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Sarkopenia – choroba odbierająca seniorom sprawność funkcjonalną i niezależność 

Dominika Ślęczka, Roksana Strycharz, Jakub Cieślik 

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Opiekun pracy: dr. n. o zdr. Justyna Chmiel, profesor uczelni 

 

Wstęp  

 Sarkopenia jest chorobą charakteryzującą się zmniejszeniem masy, siły i funkcji mięśni 

szkieletowych. Do pierwszych zauważalnych objawów zalicza się osłabioną siłę mięśniową i 

trudności w wykonywaniu czynności dnia codziennego – utratę niezależności.  Obecnie uważa się, że 

samo zmniejszenie masy mięśni nie wystarcza do rozpoznania sarkopenii. Określa się je jako 

presarkopenię, a izolowane zmniejszenie siły mięśni jako dynapenię. Szacuje się, że sarkopenia 

występuje u co dziesiątej osoby we wczesnej starości i nawet u co drugiej po 80. roku życia.  

Cel pracy 

 Celem pracy jest ukazanie wpływu sarkopenii na sprawność funkcjonalną i niezależność osób 

starszych.  

Wnioski 

 Edukacja seniorów, działania profilaktyczne, wczesne rozpoznanie sarkopenii oraz właściwe 

postępowanie terapeutyczne powinny stać się priorytetem w opiece geriatrycznej, ponieważ 

zaniedbanie tego problemu może prowadzić do poważnych skutków indywidualnych oraz dla całego 

systemu opieki zdrowotnej. 
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Przekazywanie pacjentowi niepomyślnej informacji o stanie zdrowia 

Natalia Lekan 

Absolwentka kierunku zdrowie publiczne, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Opiekun pracy: dr hab. n. o zdr. Anna Pacian, prof. UM, dr hab. n. prawn. Jolanta Pacian 

 

 Przekazywanie pacjentowi informacji o stanie jego zdrowia jest kluczowym elementem 

w relacji pomiędzy lekarzem, a pacjentem. Natomiast przekazywanie przez lekarza niepomyślnych 

informacji o stanie zdrowia pacjenta to umiejętność, którą powinien wykształcić każdy członek 

zespołu opieki zdrowotnej. Za skuteczną komunikację w relacji lekarz pacjent odpowiada lekarz. 

Język to podstawowe narzędzie w naszej komunikacji z innymi ludźmi, obecne także w relacji lekarz-

pacjent. Słowa również pozwalają nam przekazywać informacje, nie zawsze te pomyślne, np. „Bardzo 

mi przykro, ale Pana żona zmarła podczas operacji”, „Niestety podejrzenia potwierdziły się i musimy 

wdrożyć leczenie”. Takie słowa pozwalają przedstawić rzeczywistość i wyrazić ją w racjonalny 

sposób. 

           Celem pracy było przedstawienie, na podstawie dostępnego piśmiennictwa, w jaki sposób 

lekarz powinien przekazywać pacjentowi niepomyślne informacje o stanie jego zdrowia. Opisane 

zostały również zagadnienia związane z zakresem informowania pacjenta, udzielaniem informacji 

nadmiernej oraz obowiązkowych informacjach, które muszą być przekazywane przez każdy podmiot 

leczniczy.  

Jeśli lekarz ma głębokie przekonanie, że wiadomość o rozpoznaniu oraz złym rokowaniu może 

spowodować u chorego pacjenta bardzo duże cierpienie, a także niekorzystne skutki dla zdrowia to 

może mu tej wiadomości nie przekazać. Niemniej jednak należy pamiętać, że lekarz nie może 

zaniechać informowania pacjenta o złych rokowaniach w każdym przypadku. Przed zastosowaniem 

się do przywileju terapeutycznego lekarz w każdej sytuacji jego użycia musi bardzo szczegółowo 

i konkretnie rozpatrzyć sytuację danego pacjenta.  

Znajomość praw pacjenta to znaczący czynnik, który kształtuje odpowiednie relacje pomiędzy 

lekarzem, a pacjentem, a także określa zachowania w sytuacjach problemowych. Aby móc w pełni 

korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, konieczna jest wiedza o prawach pacjenta. Prawa pacjenta 

muszą być przestrzegane przez organy publiczne, Narodowy Fundusz Zdrowia, osoby wykonujące 

zawód medyczny oraz podmioty wykonujące zawód medyczny. 

Słowa kluczowe: pacjent, stan zdrowia, informacja  
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Edukacja żywieniowa w chorobie Hashimoto 

Magdalena Ruszel, Izabela Jarosz 

Studenckie Koło Naukowe Menadżer przy Zakładzie Opieki Holistycznej i Zarządzania w Pielęgniarstwie, 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Opiekun pracy: dr n. o zdr. Marta Szara, dr n. med. Jadwiga Klukow 

 

Wstęp 

 Hashimoto jest chorobą o podłożu autoimmunologicznym. Prawidłowy sposób żywienia 

odgrywa istotną rolę zarówno na przebieg, jak i skuteczność terapii.  

Cel pracy 

  Celem pracy była prezentacja zasad modelu odżywiania w chorobie Hashimoto. 

Materiał i metody 

 Przeprowadzono elektroniczne przeszukiwanie baz danych PubMed, Web of Science, 

CINAHL Complete, za pomocą kombinacji słów kluczowych: nutrition, hashimoto, hashimoto 

thyroiditis, thyroid disease, recommendation diet. Odnaleziono 254 artykuły, po zapoznaniu się ze 

streszczeniami oraz wersjami pełnotekstowymi, 11 z nich włączono do opracowania. 

Wnioski 

 Prawidłowa edukacja żywieniowa jest bardzo istotnym elementem utrzymania zdrowia 

i łagodzenia objawów Hashimoto. Zalecana jest odpowiednio zbilansowana dieta o niskim indeksie 

i ładunku glikemicznym, obfitująca w kwasy tłuszczowe Omega 3, witaminy D, B12, C. 

Słowa kluczowe: choroba Hashimoto, Hashimoto, edukacja żywieniowa, prawidłowe odżywianie 
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„Wszystko będzie dobrze’’ – czyli jak rozmawiać z pacjentem terminalnie chorym 

Daniela Budzisz, Karolina Brygoła, Katarzyna Adamska, Patrycja Brus, Karolina Bańka 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Opiekun pracy: dr n. med. Agnieszka Wawryniuk prof. UM, dr n. med. Robert Łuczyk prof. UM 

 

Wstęp  

  Okres terminalny to okres, gdy wyczerpały się możliwości dalszego przedłużania życia osoby 

przewlekle chorej bezpośrednim oddziaływaniem na przyczynę choroby, a chory wymaga objęcia go 

opieką. W takiej sytuacji zarówno rodzina, opiekunowie jak i cały peronel medyczny zostaje 

postawiony przed bardzo trudnym zadaniem.  To właśnie wtedy, kiedy wiedza medyczna z zakresu 

choroby przestaje mieć znaczenie najważniejsze staje się wsparcie emocjonalne słabnącego 

człowieka.’’ 

Cel pracy 

  Uświadomienie ludzi jak właściwie rozmawiać z pacjentem terminalnie chorym, jak 

prawidłowo dobierać słownictwo by chory czuł wsparcie i opiekę z naszej strony. 

Materiał i metody 

 Praca oparta jest na wnioskach wypływających z rozmów z naszymi rówieśnikami zarówno  

na temat samego okresu terminalnego jak i również wsparcia jakie każdy z nas powinien osobom w 

tym okresie okazywać. 

Wnioski 

 Osoby opiekujące się terminalnie chorymi pacjentami bardzo często nie zdają sobie sprawy 

z tego, w jaki sposób z nimi współpracować, kiedy mówić a kiedy lepiej milczeć. Edukacja w tym 

kierunku powinna być priorytetem zarówno osób medycznych jak i nie medycznych. 
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Zachowania zdrowotne chorych z cukrzycą typu II 

Daniela Budzisz, Karolina Bańka, Katarzyna Adamska, Patrycja Brus, Karolina Brygoła 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Opiekun pracy: dr n. med. Agnieszka Wawryniuk prof. UM, dr n. med. Robert Łuczyk prof. UM 

 

Wstęp 

 Cukrzyca stanowi jeden z głównych problemów zdrowotnych  współczesnego świata. Jej 

leczenie związane jest nie tylko z farmakoterapią lecz przede wszystkim z działalnością edukacyjną, 

odpowiednim stylem odżywiania oraz wysiłkiem fizycznym. Zachowania zdrowotne w cukrzycy są to 

działania mające bezpośredni lub pośredni wpływ na rozwój zdrowia. Należą do nich: decyzja 

o rzuceniu palenia, regularna aktywność fizyczna, dieta. 

Cel pracy 

 Głównym celem pracy jest analiza oceny zachowań zdrowotnych chorych z cukrzycą typu II. 

Materiał i metody 

 Badania przeprowadzono na 100 pacjentach przebywających w szpitalach oraz 

uczęszczających do Poradni Diabetologicznej. Metody badawcze oparto na wykorzystaniu Inwentarza 

Zachowań Zdrowotnych. 

Wnioski 

 Wyższe zachowania zdrowotne występują u kobiet niż mężczyzn.                                                                                               

W starszym wieku poziom zachowań zdrowotnych jest wyższy. Praktyki zdrowotne miały wyższy 

współczynnik u kobiet niż u mężczyzn. 
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Wpływ pandemii Covid-19 na poziom zadowolenia z życia 

Julia Cienkuszewska, Adrianna Frydrysiak - Brzozowska, Mariola Głowacka 

Akademia Mazowiecka w Płocku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Zintegrowanej Opieki Medycznej, Zakład 

Pielęgniarstwa, Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Nowoczesnego 

Opiekun pracy: dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka prof. Uczelni, mgr Adrianna Frydrysiak – Brzozowska 

 

Wstęp 

 Pandemia Covid-19 dotknęła każdy aspekt życia i wiązała się nie tylko ze stanem zdrowia, ale 

również z procesami gospodarczymi, zawodowymi, organizacją pracy, edukacji, nawyków, 

zwyczajów kulturowych. 

Cel pracy 

 Celem niniejszej pracy było sprawdzenie wpływu pandemii Covid-19 na poziom zadowolenia 

z życia badanych osób.  

Materiał i metody 

 Badania przeprowadzone na grupie liczącej 100 osób w różnym przedziale wiekowym. Dla 

potrzeb pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego i technikę ankiety. Narzędziem był 

kwestionariusz konstrukcji własnej oraz skala standaryzowana – Drabina Cantrilla.  

Wnioski 

 Nie odnotowano istotnej statystycznie różnicy pomiędzy grupą ankietowanych, gdzie 

rozpoznano zakażenie wirusem Sars-Cov2 a grupą ankietowanych, gdzie takiego zakażenia nie 

rozpoznano pod względem wyników przedstawionych za pomocą Drabiny Cantrilla. 
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Psychologiczne konsekwencje bólu przewlekłego u pacjenta w schyłkowym stadium 

choroby 

Aleksandra Sprawka 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Opiekun pracy: dr Marta Łuczyk prof. UM, dr Robert Jan Łuczyk prof. UM, mgr Kamil Sikora 

 

Wstęp 

 Ból przewlekły stanowi problem dotyczący sfery fizycznej i psychicznej pacjenta, jest 

zjawiskiem psychosomatycznym. Szczególnego wymiaru nabierają dolegliwości bólowe u pacjenta 

w schyłkowym stadium choroby. Ze względu na różnorakie mechanizmy powstawania bólu 

(receptorowy, neuropatyczny) oraz czynniki wyzwalające i łagodzące, mnogość przyczyn 

powstawania dolegliwości bólowych, gdzie u 2/3 chorych w schyłkowym stadium choroby może ich 

być kilka jednocześnie.   Nieprawidłowo leczony ból może przyczynić się do pogorszenia jakości 

życia, a sytuacja ta wpływa na funkcjonowanie bio-psycho-społeczne pacjenta 

Cel pracy  

 Przedstawienie konsekwencji psychologicznych  występowania bólu przewlekłego u pacjenta 

w schyłkowym stadium choroby.    

Metoda badań 

 Metoda analizy literatury 

Wyniki  

 Wpływ bólu na funkcjonowanie psychiczne pacjenta  

Ból przewlekły (tj. trwający> 3 miesiące), staje się dla pacjenta źródłem stresu, który zaburza jego 

równowagę psychiczną.  

Często sytuacja ta określana jest zjawiskiem bólu wszechogarniającego, na którą poza czynnikami 

somatycznymi można zaobserwować czynniki psychologiczne tj.: lęk przed śmiercią, depresja, 

poczucie bezsilności, utrata pozycji w rodzinie, fizycznej atrakcyjności.  

 Należy pamiętać, że stan emocjonalny wpływa na próg tolerancji bólu, który obniża się w sytuacji 

znacznego nasilenia lęku, przygnębienia.  

Konsekwencje nieleczenia lub nieprawidłowo prowadzonej terapii przeciwbólowej może wiązać się 

z występowaniem: labilności, chwiejności emocjonalnej, lęku i depresji 

Wnioski 

 Ból jest zjawiskiem subiektywnym, dlatego samoocena z użyciem odpowiednich skal, jest 

kluczowym punktem wyjścia w zaplanowaniu właściwego postępowania terapeutycznego. W ocenie 



55 

 

nasilenia bólu konieczny jest właściwy dobór narzędzi uwzględniający np. możliwości poznawcze 

pacjenta.  

Postępowanie farmakologiczne leczenia bólu powinno być uzupełnione  

o stosowanie leków wspomagających np. przeciwlękowych, przeciwdepresyjnych,  ale również  

o pomoc psychologa, pracownika socjalnego, ewentualnie duchownego. 
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Termometr distresu jako narzędzie do przesiewowego badania reakcji pacjenta na 

chorobę nowotworową 

Aleksandra Sprawka 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Opiekun pracy: dr Marta Łuczyk prof. UM, dr Robert Jan Łuczyk prof. UM, mgr Kamil Sikora 

 

Wstęp 

 Dystres w chorobie nowotworowej definiowany jest jako ogół przykrych doznań 

doświadczanych przez chorego w zakresie psychologicznym, w sferze społecznej oraz duchowej. 

Emocje jakie dystres powoduje, mogą mieć różne natężenie na przestrzeni trwania choroby oraz jej 

leczenia.  Wszystkie choroby, a w szczególności te przewlekłe, mające poważne rokowanie bardzo 

silnie oddziałują na życie człowieka. Choroba w związku, z którą człowiek odczuwa dystres ,wpływa 

na niego we wszystkich obszarach. Wymusza zmiany w życiu osoby chorej oraz otaczających ją ludzi. 

Cel pracy 

 Charakterystyka Termometru Dystresu jako narzędzia do przesiewowej oceny reakcji pacjenta 

na chorobę nowotworową.  

Metoda badań  

 Metoda analizy literatury 

Wyniki 

 Badanie dystresu to powinno składać się z dwóch części. Pacjent proszony jest w pierszej 

części badania  o zakreślenie stopnia distresu na termometrze. Osoby, które określiły swój poziom 

distresu na 5 i więcej punktów w skali 10 punktowej powinny być przebadane według stresorów 

szczegółowych w części drugiej badania, co pozowoli na określenie problemów, które dla pacjenta 

były stresogenne. 

Autoryzacja polskiej adaptacji Termometru Dystresu za zgodą American Cancer Society wykonana 

została przeprowadzona przez: J. Życińską, E. Wojtynę,  A. Heyda,  A, Syska-Bielak. 

Wnioski                                                                                                                                                                                                                                             

 Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego pomiar poziomu 

dystresu z wykorzystaniem termometru dystresu powinien być wykonywany rutynowo  

u każdego pacjenta leczonego z powodu choroby nowotworowej. 
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Psychoonkologia jako forma wsparcia dziecka leczonego onkologicznie w warunkach 

szpitalnych 

Aleksandra Kumoszewska 

Studenckie Koło Naukowe „Nowoczesne Pielęgniarstwo“, Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk Medycznych i 

Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu 

Opiekun pracy: dr n. o zdr. Dorota Trybusińska 

 

Wstęp  

 Psychoonkologia jest relatywnie młodą dyscypliną naukową. Na skutek jej rozwoju 

wprowadzono nowe wzorce opieki nad pacjentami z chorobami nowotworowymi, a pomoc 

psychologiczno-onkologiczna stanowi istotny element terapii przeciwnowotworowej. 

Cel pracy 

 Głównym celem jest przedstawienie sposobów wspierania dziecka poddawanego 

stacjonarnemu leczeniu onkologicznemu i jego rodziny. 

Podstawowe założenia  

 Dziecko jak i jego rodzice już w momencie pojawienia się pierwszej diagnozy znajdują się 

pod wpływem silnych, niezwykle negatywnych emocji. Nowotwór u dziecka zakłóca funkcjonowanie 

codzienne członków rodziny, potrafi także niekorzystnie wpłynąć na dalszy rozwój umysłowo-

fizyczny dziecka. Ważne jest poznanie sposobów pomocy wsparcia dziecka jak i jego rodziny, 

zarówno podczas leczenia szpitalnego jak i na etapie paliatywnym. 

Podsumowanie  

 Wsparcie psychiczne dziecka na etapie leczenia pomaga w lepszym postrzeganiu obrazu 

choroby, umożliwiając wykreowanie pozytywnych myśli o wygranej w walce z chorobą, co 

niewątpliwie zwiększa szanse na powodzenie leczenia lub też całkowite wyleczenie. Natomiast dzieci 

leczone paliatywnie mają szansę na przeżycie swoich ostatnich chwil jak najlepiej. 

Słowa kluczowe: opieka pielęgniarska, psychoonkologia dziecięca, nowotwór. 
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Rola personelu medycznego we wsparciu kobiet leczących się z powodu niepłodności 

Karolina Budzyńska 

Zakład Opieki Specjalistycznej w Położnictwie, Katedra Rozwoju Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Opiekun pracy: dr n. o zdr. Agnieszka Skurzak 

 

Wstęp 

 Rola personelu medycznego, w realizacji wsparcia kobietom leczącym się z powodu 

niepłodności stanowi istotny element diagnostyki, a następnie leczenia. Odpowiednia pomoc 

i zrozumienie przez zespół terapeutyczny może wpłynąć pozytywnie na stan psychiczny pacjentki, co 

w konsekwencji może przyczynić się do pozytywnych wyników leczenia niepłodności. 

Cel pracy 

 Celem pracy jest przedstawienie roli personelu medycznego, we wsparciu kobiet leczących się 

z powodu niepłodności. 

Podstawowe założenia 

 Kobiety leczące się z powodu niepłodności stanowią wyzwanie terapeutyczne dla personelu 

medycznego. Wsparcie jest ważnym element procesu terapeutycznego i opieki holistycznej. Zakres 

opieki jest zależny od stanu ogólnego kobiety. Wsparciem należy objąć obojga partnerów. 

Należy pamiętać, że stan psychiczny partnerów wpływa na płodność, dlatego już od momentu 

rozpoczęcia diagnozowania należy objąć parę opieką psychologiczną oraz okazać wsparcie 

i zrozumienie. W ramach opieki położna będzie realizowała zadania związane z funkcją edukacyjną, 

opiekuńczą oraz terapeutyczną. W skład zespołu terapeutycznego opiekującego się kobietą 

z niepłodnością powinni należeć: położna, lekarz oraz psycholog. Niepłodność może być 

następstwem, jak i przyczyną zaburzeń emocjonalnych. Należy pamiętać, że stan psychiczny ma 

związek z efektywnością leczenia niepłodności. Należy dążyć do zwiększenia dostępu do procedur 

rozrodu wspomaganego oraz zapewnienia interwencji psychologicznych łagodzących skutki 

niepłodności. 

Podsumowanie 

 Położna w zespole terapeutycznym realizuje zadania związane z funkcją edukacyjną, 

opiekuńczą oraz terapeutyczną. Charakterystyka pracy zespołu terapeutycznego wymaga 

indywidualnego podejścia do każdej pacjentki, oraz jej partnera. W procesie diagnostyki oraz 

efektywnego leczenia należy uwzględniać stan psychiczny pacjentki. Zespół terapeutyczny powinien 

wykazywać się empatią oraz zrozumieniem. 

Słowa kluczowe: niepłodność, wsparcie, zespół terapeutyczny. 
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Wpływ choroby na aktywność psychospołeczną pacjentów 

Mateusz Mroczek, Izabela Pasternak 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Opiekun pracy: mgr Alicja Artych, mgr Zuzanna Kasiborska-Michałowska 

 

Wstęp 

 Choroby – zarówno zwykłe przeziębienie, jak i bardziej skomplikowane mają wpływ na 

samopoczucie pacjentów. Choroba może też mieć wpływ na różne aktywności związane z tematem 

psychospołecznym. 

Cel pracy 

 Określenie wpływu choroby na aktywność psychospołeczną pacjentów. 

Materiał i metody 

 Badania zostały przeprowadzone wśród 100 pacjentów. Zakres wieku osób badanych wynosił 

14-60 lat, (największy procent to osoby w wieku 19 lat). Narzędziem badawczym zastosowanym 

w pracy była ankieta własnego autorstwa. 

Wyniki 

 Zwiększoną częstotliwość wybuchów złości zaobserwowano u 61% badanych. Powiązany jest 

z tym również problem radzenia sobie z emocjami – 62% badanych odpowiedziało że ma taki 

problem. Badani zapytani jednak o tendencję do zachowań wypełnionych przemocą, w 66% 

odpowiedzieli że nie zauważają u siebie takiej zależności. Podczas choroby pacjenci większością 

głosów (63%) stwierdzili że trudniejsze wydaje im się rozwiązywanie bieżących, nawet najprostszych 

problemów. W pytaniu o częstsze sięganie po używki - 74% odpowiedziało że nie występuje takie 

zjawisko. Ankietowani stwierdzili też że podczas choroby nie tracą asertywnej postawy i potrafią 

korzystać z umiejętności odmawiania. 

Wnioski 

 Stan chorobowy ma duży wpływ na aktywność psychospołeczną. Ponadto w pytaniu 

o zdiagnozowane choroby psychiczne, znaczna większość zadeklarowała jej brak. Badani deklarują, 

że podczas choroby częściej występują u nich wybuchy złości i mają większy problem z radzeniem 

sobie z emocjami, lecz nie zauważają u siebie zwiększonej tendencji do zachowań wypełnionych 

przemocą. Choroba nie ma wpływu na częstsze sięganie po używki wśród pacjentów. Rozwiązywanie 

problemów podczas choroby staje się dla pacjentów trudniejsze, jednak są w stanie zachować 

asertywną postawę i korzystać z umiejętności odmawiania. 

Słowa kluczowe: choroba, aktywność, pacjent, psychospołeczny 
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Psychologiczne aspekty otyłości jako wyzwanie dla personelu pielęgniarskiego 

Daria Kulikowska 

Studenckie Koło Naukowe "Nowoczesne Pielęgniarstwo", Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk Medycznych i 

Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu 

Opiekun pracy: dr n o zdr. Dorota Trybusińska 

 

Wstęp 

 W XXI w. można zaobserwować rosnącą liczbę osób mających problem z nadmierną wagą. 

Nadwaga lub otyłość jest nie tylko wynikiem zwiększonej podaży kalorii, ale także efektem 

wyuczonych czynników radzenia sobie ze stresem czy spędzania wolnego czasu. 

Cel pracy 

 Celem pracy jest przedstawienie  psychologicznego aspektu otyłości jako wyzwania dla 

personelu pielęgniarskiego. 

Podstawowe założenia 

 Osoby otyłe są często wykluczane przez społeczeństwo, stają się obiektem żartów, 

co skutecznie wpływa na ich niską samoocenę. Postrzegane są jako gorsze czy nieumiejące o siebie 

zadbać. Ich kontakty z płcią przeciwną są również utrudnione. Zazwyczaj kobiety są częściej 

niezadowolone ze swojej masy ciała, aniżeli mężczyźni. Leczenie osób chorujących na otyłość 

powinno być wielowymiarowe, ponieważ nieumiejętne radzenie sobie ze stresem czy emocjami 

związane jest ze zmianami nastroju, może skutkować rozwojem zaburzeń w sferze żywieniowej.  

Podsumowanie 

 Personel pielęgniarski w leczeniu otyłości musi zastosować edukacje żywieniową, której 

następstwem jest redukcja masy ciała. Kolejnym krokiem powinno być włączenie wsparcia 

emocjonalnego. Jedną z wymiernych korzyści będzie poszerzenie wiedzy wraz z utrwaleniem 

mechanizmów zachowań żywieniowych. 
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Jakość życia chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów 

Patrycja Brus, Katarzyna Adamska, Karolina Bańka, Karolina Brygoła, Daniela Budzisz 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Opiekun pracy: dr n. med. Agnieszka Wawryniuk prof. UM, dr n. med. Robert Łuczyk prof. UM 

 

 
Wstęp  

 Choroba zwyrodnieniowa stawów, czyli artroza, jest najczęstszym schorzeniem dotyczącym 

narządu ruchu. To przewlekły, długotrwały proces destrukcji chrząstki stawowej i podchrzęstnej 

warstwy kostnej, któremu może towarzyszyć proces zapalny błony maziowej. Choroba objawia się 

głównie bólem, prowadzi do obniżenia sprawności ruchowej i powoduje trudności w codziennym 

funkcjonowaniu. Akceptacja choroby, systematyczne przyjmowanie leków, ćwiczenia usprawniające 

wraz ze specjalistyczną opieką mają ogromny wpływ na poprawę jakości życia.  

Cel pracy  

 Celem głównym pracy jest ocena jakości życia chorych na ChZS.  

Materiał i metody 

 Grupę badaną stanowiło 150 pacjentów poradni specjalistycznych: ortopedycznej, 

neurologicznej, rehabilitacyjnej i oddziału urazowo – ortopedycznego. Badania zostały 

przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego.  

Wnioski  

1. Chorzy z chorobą zwyrodnieniową stawów wykazywali najniższą jakość życia w domenie 

somatycznej.  

2. Najwyższą jakość życia u badanych chorych stwierdzono w domenie socjalnej.  

3. Stosowanie aktywności fizycznej ma istotny wpływ na poziom odczuwalnego bólu. 
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Wpływ choroby Alzheimera na funkcjonowanie psychospołeczne pacjenta 

Justyna Dębczak 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Opiekun pracy: dr n. med. Marta Łuczyk prof. UM, dr. Robert Łuczyk prof. UM, mgr Kamil Sikora 

 

Wstęp 

 Choroba Alzheimera jest jedną z głównych przyczyn otępienia u osób w wieku powyżej 65 

lat. Ma ona charakter postępujący oraz zwyrodnieniowy. Zaburzenia funkcji poznawczych wynikają z 

postępującego uszkodzenia mózgu w wyniku procesu neurodegeneracyjnego. Powoduje to 

postępujące zmiany w zakresie czynności psychicznych i funkcji neurologicznych, doprowadzając w 

ciągu kilku lat do inwalidztwa psychofizycznego i śmierci. 

Cel pracy 

 Celem pracy jest określenie wpływu choroby Alzheimera na funkcjonowanie psychospołeczne 

pacjenta. 

Metoda badań  

 Analiza literatury 

Wyniki  

 Choroba Alzheimera rozpoczyna się stopniowym, powolnym i postępującym zaburzeniem 

funkcji poznawczych. Postępujący,  wyniszczający  charakter  choroby  Alzheimera sprawia, że 

w znacznym stopniu, choroba ogranicza życie chorych we wszystkich sferach jego życia i  wpływa  na  

jakość  życia.  Pojawiające  się  stopniowo  objawy zaburzają codzienne życie i oddziałują na cała 

rodzinę opiekującą się chorym. Zaburzenia  neurokognitywne,  w  tym  głównie  zaburzenia  pamięci,  

objawy  neuropsychiatryczne,  otępienie, utrata umiejętności wykonywania czynności dnia  

codziennego  prowadzą  do  niesamodzielności,  zależności  od  innych  osób  i  niskiej  jakości  życia 

.  

Wnioski 

1. Choroba  Alzheimera  jest procesem długotrwałym, zmieniającym funkcjonowanie pacjenta  

w sferach bio-psycho-społecznej. 

2. W  tym  czasie  w organizmie i świadomości chorego zachodzi szereg niekorzystnych zmian, 

będących efektem trwającego procesu degeneracyjnego.  

3. W przebiegu choroby Alzhaimera dochodzi do pogorszenia jakości życia, zarówno pacjenta 

jak i opiekunów.  

 

 



63 

 

 

Psychologiczne aspekty opieki medycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą 

Izabela Pasternak, Mateusz Mroczek 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Opiekun pracy: mgr Alicja Artych. mgr Zuzanna Kasiborska-Michałowska 

 

Wstęp 

 Choroby przewlekłe to choroby, które towarzyszą pacjentom przez długi czas, często nawet 

przez całe życie. Choroby, aby leczenie było skuteczne musi zrozumieć i zaakceptować realia 

choroby. Obciążenie psychiczne zaburza proces leczenia chorób przewlekłych oraz obniża jakość 

życia pacjentów. 

Cel pracy 

 Przedstawienie psychologicznych aspektów opieki medycznej nad pacjentem z chorobą 

przewlekłą. 

Materiał i metody 

 Metodą badawczą zastosowaną w pracy było studium przypadku. Pacjent D.B. w wieku 25 lat, 

ze stwierdzoną otyłością I-go stopnia i cukrzycą typu II wyraził ustną zgodę na przeprowadzenie 

wywiadu. W trakcie policzono BMI pacjenta, zauważono również obniżony nastrój. Dodatkowym 

źródłem informacji była dokumentacja medyczna. Zastosowane zostały również skale: Fagerstroma, 

skala do oceny jamy ustnej, SWLS. 

Wyniki 

 Niski poziom satysfakcji z życia – celem opieki jest zwiększenie poziomu życia satysfakcji 

z życia oraz propozycja rozmowy z psychologiem. Pacjent jest uzależniony od nikotyny, 

rozwiązaniem jest motywacja chorego do porzucenia nałogu. Brak prób podejścia do cukrzycy, wraz 

ze złym podejściem do leczenia – informowanie chorego o aktualnych możliwościach leczenia 

cukrzycy. Złe samopoczucie psychiczne spowodowane dyskryminacją przez otyłość – poprawa 

samopoczucia i edukacja na temat otyłości. Zaburzenie snu – edukacja pacjenta w kierunku 

unormowania liczby godzin snu. Ból w obrębie kręgosłupa, rozwiązaniem jest zmniejszenie 

dolegliwości bólowych pacjenta. 

Wnioski 

 Biorąc pod uwagę psychologiczne aspekty opieki medycznej nad pacjentem z cukrzycą oraz 

otyłością I-go stopnia, zauważalne jest wiele diagnoz powiązanych bezpośrednio z nastawieniem 

pacjenta do leczenia i do choroby. Dużą rolę w leczeniu choroby przewlekłej pełni aktualne 

psychiczne samopoczucie pacjenta. Bardzo ważny jest kontakt z psychologiem. 

Słowa kluczowe: pacjent, choroba, przewlekła 
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Objawy brzuszne u pacjentów z cukrzycą leczonych w szpitalu 

Karolina Brygoła, Karolina Bańka, Katarzyna Adamska, Daniela Budzisz, Patrycja Brus 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Opiekun pracy: dr n. med. Agnieszka Wawryniuk 

 

Wstęp  

 Cukrzyca to choroba, która dotyka coraz więcej ludzi na świecie i w Polsce, dlatego nazywana 

jest epidemią XXI wieku.Wielu chorych z cukrzycą informuje o dolegliwościach ze strony układu 

pokarmowego. Objawy chorobowe, które pochodzą z przewodu pokarmowego np. ból brzucha, poza 

niekorzystnym wpływem na jakość życia, prowadzą do nieprawidłowego odżywiania, utrudniają 

wchłanianie leków oraz zaburzają prawidłową kontrole glikemii. 

Cel pracy 

 Celem pracy jest ocena występowania bólów brzucha u pacjentów z cukrzycą typu I i II. 

Materiał i metody 

 Badaniem objęto 120 osób z cukrzycą typu I i II leczonych w szpitalach na oddziałach 

wewnętrznych w wieku 35-80 lat. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego 

z wykorzystaniem ankiety. 

Wnioski 

1. Ponad połowa badanych sądzi, że ból w jamie brzusznej może wynikać z popełnionych 

błędów dietetycznych 

2. Przeważającym objawem ubocznym ze strony układu pokarmowego u badanych chorych są 

biegunki. 
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Wpływ stresu na styl życia młodzieży akademickiej 

Katarzyna Adamska, Daniela Budzisz, Karolina Bańka, Karolina Brygoła, Patrycja Brus 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Opiekun pracy: dr n. med. Agnieszka Wawryniuk prof. UM, dr n. med. Robert Łuczyk prof. UM 

 

Wstęp 

 Stres dotyka każdego człowieka, niezależnie od jego wieku, płci, etapu życia. Okres studiów 

może być niezwykle stresujący. Często wymaga on podjęcia wielu trudnych decyzji, a następnie, 

zmierzenia się z ich konsekwencjami. Stres wpływa na wszystkie sfery życia człowieka, a sposoby 

radzenia sobie z nim zależą od charakteru jednostki, jej cech osobowościowych, a także wsparcia, 

jakie otrzymuje od otoczenia. 

Cel pracy 

 Celem niniejszej pracy jest ustalenie wpływu na styl życia młodzieży akademickiej. 

Materiał i metody 

 W badaniu wzięło udział 100 studentów uczęszczających do jednej z Państwowych Szkół 

Wyższych. Badanie przeprowadzono za pomocą sondażu diagnostycznego.  Wykorzystano ankietę 

własnej konstrukcji oraz ankietę Mini-COPE.  

Wnioski 

W toku przeprowadzonych badań i analizy uzyskanych danych  sformułowano następujące wnioski: 

1. Badani rzadko stosowali leki podczas sytuacji stresowych 

2. Więcej niż połowa badanych(56%) deklarowało, że aktywność fizyczna obniża poziom stresu 

3. Większość(67%) badanych przyznało, że w czasie sytuacji stresowych odczuwają niechęć do 

jedzenia. 

4. Wg Inwentarza Radzenia Sobie ze Stresem Mini-COPE stwierdzono, że u badanych  

przeważały strategie aktywnego radzenis sobie ze stresem oraz strategie poszukiwania 

wsparcia i koncentracji na emocjach. 

5. Kobiety znacznie częściej w sytuacjach stresowych zwracały się ku religii natomiast 

mężczyźni częściej sięgali po alkohol i inne środki psychoaktywne. 
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Bóle głowy u młodzieży akademickiej – problem XXI w. 

Karolina Bańka, Katarzyna Adamska, Karolina Brygoła, Daniela Budzisz, Patrycja Brus 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Opiekun pracy: dr n. med. Agnieszka Wawryniuk prof. UM, dr n. med. Robert Łuczyk prof. UM 

 

Wstęp 

 Ból głowy jest najczęstszą dolegliwością neurologiczną, z powodu której ludzie zgłaszają się 

do lekarza. Nawracające lub codziennie występujące dolegliwości bólowe prowadzą do obniżenia 

jakości życia, braku zadowolenia a w skrajnych przypadkach do depresji. Z reguły bóle głowy 

występują po postaciami łagodnymi-epizodycznymi, lecz niekiedy ból głowy bywa objawem ciężkiej 

choroby zagrażającej życiu. 

Cel pracy 

 Celem pracy jest ocena występowanie dolegliwości bólowych głowy wśród młodzieży 

akademickiej. 

Materiał i metody 

 Badaniem objęto 100 studentów szkół wyższych. W celu przeprowadzenia analizy statycznej 

uzyskanych danych z ankiet, jak i celem określenia zależności w próbie i uogólnienia ich na całą 

grupę badawczą, wykorzystano metodę opisu materiału badawczego. 

Wnioski 

 Czynnikami sprzyjającymi występowaniu bólu głowy jest płeć kobiet oraz aktywność 

zawodowa. Młodzież akademicka zwalczając ból głowy najczęściej sięga po leki przeciwbólowe takie 

jak ibuprofen oraz paracetamol. 


