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Poznań, dnia 15. 07. 2021 r. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisana Karolina Berus, studentka Wydziału Socjologii Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu oświadczam, że przedkładaną pracę dyplomową  

pt. „Wybrane aspekty jakości życia osób długotrwale dializowanych” napisałam 

samodzielnie. 

Oznacza to, że przy pisaniu pracy, poza niezbędnymi konsultacjami, nie korzystałam  

z pomocy innych osób, a w szczególności nie zlecałam opracowania rozprawy lub jej części 

innym osobom, ani nie odpisywałam tej rozprawy lub jej części od innych osób.  

Oświadczam również, że egzemplarz pracy dyplomowej w wersji drukowanej jest całkowicie 

zgodny z egzemplarzem pracy dyplomowej w wersji elektronicznej. Jednocześnie przyjmuję 

do wiadomości, że przypisanie sobie, w pracy dyplomowej, autorstwa istotnego fragmentu 

lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego stanowi podstawę 

stwierdzenia nieważności postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego. 

 

[TAK]* ‐ wyrażam zgodę na udostępnianie mojej pracy w czytelni Archiwum UAM 

[TAK]* ‐ wyrażam zgodę na udostępnianie mojej pracy w zakresie koniecznym do ochrony 

mojego prawa do autorstwa lub praw osób trzecich 

 

czytelny podpis studenta 

 

 

*Należy wpisać TAK w przypadku wyrażenia zgody na udostępnianie pracy w czytelni Archiwum UAM, NIE  

w przypadku braku zgody. Niewypełnienie pola oznacza brak zgody na udostępnianie pracy. 
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Streszczenie 

 W poniższej pracy została przedstawiona problematyka długotrwałej dializoterapii 

oraz osób przewlekle chorujących na niewydolność nerek, które ze względu na stan zdrowia 

muszą korzystać z metody leczenia nerkozastępczego, jaką jest dializa. W dalszej części 

pracy została przedstawiona analiza wyników badania pt: „Jakość życia osób długotrwale 

dializowanych”.  

 Osoby długotrwale dializowane w swoim życiu napotykają trudności, których 

wielokrotnie nie mogą sami pokonać. Pojawiające się problemy ruchowe oraz emocjonalne 

pacjentów, stanowią wyzwanie zarówno dla medycyny, jak i pracy socjalnej. O ile medycyna 

w kontekście leczenia chorób nerek jest na bardzo wysokim poziomie, o tyle praca socjalna 

stosowana w zakresie pracy z osobami długotrwale dializowanymi nie jest wystarczająca.  

W prawidłowo funkcjonującym społeczeństwie, tak ważne jest aby wspierać osoby 

przewlekle chore oraz ich rodziny i wprowadzać pozytywne zmiany.  

W poniższej pracy została szeroko opisana  specyfika jakości życia osób długotrwale 

dializowanych oraz zostało przeprowadzone badanie, które miało na celu zweryfikowanie 

postawionych hipotez dotyczących jakości życia osób długotrwale dializowanych.  

Słowa kluczowe: długotrwała dializoterapia, osoby dializowane, jakość życia osób 

dializowanych 
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Summary 

 The following work presents  issues of long-term dialysis and people with chronic 

renal failure who, due to their health's condition, must use the renal replacement therapy 

method, which is dialysis. The following part of the work presents an analysis of the results of 

the study on selected aspects of life of long-term dialysis patients.  

 Long-term dialysis people face difficulties in their lives that they often cannot 

overcome on their own. The emerging movement and emotional problems of patients pose  

a challenge to both: medicine and social work. While medicine in the context of treating 

kidney diseases is at a very high level, social work in the field of work with people on long-

term dialysis is not sufficient. In a properly functioning society, it is very important to support 

the chronically ills and their families and make positive changes. 

 The work below describes the specificity of life's quality in long-term dialysis patients 

and a study which should verify  hypotheses regarding the life's quality of long-term dialysis 

patients.  

Key words: long-term dialysis therapy, dialysis patients, life's quality of dialysis patients   
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Wstęp 

Dzięki powołanemu w 1984 roku Zespołowi Konsultanta Medycznego w dziedzinie 

nefrologii, który stworzył „Program poprawy i rozwoju dializoterapii w Polsce”, 

dializoterapia stała się dosyć powszechną procedurą na terenie naszego Państwa. Dzięki 

rozwojowi medycyny, kiedyś ostra niewydolność nerek, która stanowiła wyrok śmierci, dziś 

daje szansę na życie ogromnej liczbie pacjentów na całym świecie. Pierwszą skutecznie 

przeprowadzoną dializą, była dializa otrzewnowa, którą wykonano w Bazylei w 1927 roku.  

W Polsce pierwszą dializę otrzewnową wykonano w Warszawie w 1953 roku. Z kolei 

pierwszą prawidłową hemodializę wykonano w Holandii w 1945 roku, a w 1958 roku  

w Poznaniu. 

 Badanie wybranych aspektów życia osób długotrwale dializowanych stanowi 

podstawę do rozpoznania różnorodnych problemów, z jakimi zmagają się osoby korzystające  

z dializoterapii. Prowadzenie badań nad jakością życia osób długotrwale dializowanych jest 

związane z holistycznym podejściem do pacjenta. Przewlekła niewydolność nerek oraz 

długotrwała dializoterapia powodują braki w prawidłowym funkcjonowaniu jednostki w życiu 

społecznym. Powodem tego, mogą być skoncentrowanie się pacjenta głównie na chorobie 

oraz systematyczne przebywanie na szpitalnej Stacji Dializ. Mimo przeprowadzonych 

wcześniejszych badań dotyczących jakości życia osób dializowanych i twardo postawionych 

tez na temat pogarszającego się życia pacjentów Stacji Dializ, nadal w polskim systemie 

leczniczym występują braki w kadrze Psychologów oraz Pracowników Socjalnych, którzy 

poprzez swoje działania mogliby znacząco podnieść jakość życia pacjentów 

 z niewydolnością nerek oraz ich rodzin.  

 Głównym celem niniejszej pracy jest ukazanie deficytów w sferze fizycznej, 

psychicznej oraz społecznej pacjentów oraz poznanie opinii tychże pacjentów na temat 

stosowanego leczenia nerkozastępczego, ich jakości życia oraz potrzeby wsparcia ze strony 

Psychologa i Pracownika Socjalnego.  

Pomysł na napisanie pracy magisterskiej pod kątem życia osób dializowanych zrodził 

się z własnego doświadczenia, jako bliskiego członka rodziny osoby długotrwale 

dializowanej. Na co dzień mieszkam wspólnie z osobą, która jest od ponad dwóch lat 

dializowana i z własnych obserwacji mogę wywnioskować, jak zmieniło się życie nie tylko 

osoby dializowanej, ale całej naszej najbliższej rodziny odkąd rozpoczęto dializoterapię. 
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Przeprowadzając badanie pt: „Jakość życia osób długotrwale dializowanych” chciałam się 

dowiedzieć z jakimi problemami oraz trudnościami, na co dzień zmagają się pacjenci 

dializowani i w jaki sposób można im pomóc wprowadzając pomoc z zakresu psychologii 

oraz pomocy społecznej. Wgłębiając się w materiały dotycząc tematu mojej pracy miałam 

możliwość porównania przeprowadzonych wcześniej badań, opisanych raportów, artykułów 

oraz różnorodnej literatury związanej z dializoterapią oraz jakością życia pacjentów 

leczonych metodą nerkozastępczą z wcześniej zdobytym własnym doświadczeniem,  

z obserwacją środowiska osób dializowanych, z którymi poniekąd mam styczność.  

Moja praca składa się z sześciu głównych części. Pierwsza część dotyczy znaczenia 

długotrwałej choroby w życiu człowieka, natomiast kolejna część pracy nawiązuje do metody 

leczenia nerkozastępczego, czyli dializoterapii.  Trzecia część niniejszej pracy powiązana jest 

z jakością życia osób długotrwale dializowanych, natomiast przedostatni rozdział części 

teoretycznej dotyczy odgrywanej roli oraz znaczenia rodziny w życiu człowieka. Ostatnia 

część związana jest rolą Psychologa oraz Pracownika Socjalnego w problemach 

emocjonalnych pacjentów dializowanych. Część badawcza mojej pracy magisterskiej dzieli 

się na dwa główne rozdziały dotyczące metodologii badań własnych oraz analizy wyników 

przeprowadzonego badania. Całą pracę podsumowuje zakończenie, w którym została 

dokonana weryfikacja wcześniej postawionych hipotez.   
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1. Znaczenie długotrwałej choroby w życiu człowieka  

 

 Życie ludzkie jest ciągłą walką pomiędzy zdrowiem a chorobą. Choroba towarzyszyła 

człowiekowi od początków istnienia i zawsze odgrywała ważną rolę w historii ludzkości. 

Prędzej czy później dotyka prawie każdego człowieka na ziemi. To jak ludzie odbierają stan 

choroby, zmieniło się na przestrzeni wieków. Pierwsza teoria związana z chorobą powstała 

już u ludów pierwotnych, wtedy kiedy ludzie tłumaczyli zjawisko choroby działaniem sił 

nadprzyrodzonych. W miarę upływu lat i rozwojem nauki, oraz głębszym spojrzeniem na 

otaczający nas świat – powstała nowa dziedzina naukowa, czyli medycyna.   

 W tym rozdziale ustalono podstawowe pojęcia związane z chorobą. Choć próby 

zdefiniowania stanu choroby podejmowali filozofowie, socjologowie, psychologowie czy też 

lekarze, to do dnia dzisiejszego nie zakończyły się takim sukcesem jakiego oczekiwano. W tej 

sytuacji podstawowym pytaniem jest, czy w ogóle możliwe jest znalezienie odpowiedzi na 

pytanie: czym jest zdrowie a czym choroba? 

 

1.1 Zdrowie i choroba  

We współczesnym świecie człowiek rzadko rozmyśla nad pojęciem „choroba”. Ludzie 

są ciągle zabiegani, nie ma czasu żeby odetchnąć, odpocząć, zrelaksować się. Z każdej strony 

otaczają nas media, od których jesteśmy uzależnieni. Odgrywają w naszej kulturze i sposobie 

myślenia dosyć swoistą rolę. Jesteśmy zmanipulowani przez różnorakie przekazy medialne, 

np. poprzez  przedstawienie człowieka jako zdrowego, młodego, silnego, który osiąga 

niebywałe sukcesy i pod każdym względem jest idealny. W mass mediach nie ma miejsca na 

ból, cierpienie i chorobę. Ukierunkowanie się na taki właśnie obraz społeczeństwa sprawia, że 

w sytuacji doświadczenia choroby trudniej nam się pogodzić ze zmianami, które powstały na 

skutek zaistniałej sytuacji, związanej z naszym zdrowiem. Człowiek widząc w telewizji,  

w internecie czy na okładkach różnorakich czasopism osobę idealną pod każdym względem, 

podświadomie stara się jej dorównać. Często nie zdając sobie sprawy z faktu, że to właśnie 

media wykreowały obraz osoby idealnej w każdym aspekcie, która w rzeczywistości wcale 

tak doskonała nie jest. Bowiem każdy z nas ma w sobie coś, czego być może się wstydzi  

i chciałby się tego pozbyć, uważając to za wady, jednak to właśnie dzięki takim cechom, 

człowiek jest wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju. Z jednej strony takie działania mogą nas 
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motywować do pracy nad sobą, do poprawy swoich nawyków, np. żywieniowych, które mogą 

dobrze wpłynąć na nasze zdrowie. Jednak w wielu sytuacjach nawet największe starania nie 

są w stanie sprawić, że faktycznie dorównamy idealnej postaci prezentowanej w mass 

mediach. Dobrze wiemy, że podczas choroby, oprócz naszego samopoczucia zmienia się 

również nasze ciało. Obserwując środowisko osób korzystających z dializoterapii, można 

zauważyć, że mimo np. upalnych dni, często osoby te zakładają bluzki z długim rękawem, 

ponieważ wstydzą się pokazać rękę, na której znajduje się przetoka tętniczo – żylna, która 

obecnie jest jednym z najczęściej stosowanych sposobów  dostępu naczyniowego do 

hemodializy. Dopiero, gdy człowiek sam doświadcza choroby, zdaje sobie sprawę z tego, że 

choroba może spotkać każdego z nas a śmierć jest nieunikniona. „Choroba, cierpienie, 

umieranie są tymi kategoriami losu człowieka, które prowokują do stawiania sobie pytań typu 

egzystencjonalnego: o sens życia i ostateczny jego cel, zwłaszcza wtedy, gdy wypełnia się 

ono tym wszystkim, co w dzisiejszym świecie dalekie jest od uznania za synonim szczęścia”
1
. 

Chociaż każdy wie czym jest zdrowie, a czym choroba, to jednak najbardziej 

problematyczną kwestią dla naukowców jest zbudowanie jednej definicji. Refleksja nad 

pojęciami zdrowia i choroby ukazuje nam ich różnorodność i złożoność. Wgłębiając się  

w literaturę, możemy znaleźć  około 120 definicji zdrowia
2
. Znaczenia pojęć „zdrowie”  

i „choroba” zależą od celów, intencji i okoliczności, które przyświecają twórcom tych pojęć. 

Ze względu na fakt, że mogą być różne, definicje zdrowia i choroby mają zastosowanie tylko 

w ograniczonym zakresie
3
. 

Ważną rolę w ukształtowaniu definicji zdrowia i choroby odgrywają normy i wartości, 

którymi kieruje się społeczeństwo w danym okresie czasu. Według Magdaleny Sokołowskiej 

nie jest możliwe określenie terminu zdrowia jako pojęcia oderwanego od konkretnych 

warunków. Można powiedzieć, że kryteria zdrowia są historyczne i zmieniają się wraz ze 

sytuacją społeczną, warunkami środowiskowymi czy również z normami i zwyczajami 

określonych zbiorowości społecznych. Kryteria zdrowia są też zależne od wartości i dążeń, 

jakie kierują życiem ludzkim. Ocena zdrowia i choroby jest uwarunkowana bardzo 

                                                 

 

1
 A. Rybakiewicz, Znaczenie choroby w życiu człowieka (aspekt etiologiczny, epistemologiczny i aksjologiczny), 

str. 46, https://www.pzp.umed.wroc.pl/pdf/2013/3/1/45.pdf, dostęp: 02.01.2021. 
2
 M. Kowalski, A. Gaweł, Zdrowie – wartość – edukacja,  s. 18.  

3
 J. Damaradzki, O definicjach zdrowia i choroby, s.6. 
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indywidualnymi potrzebami subiektywnymi i reakcjami, dlatego zmienia się w zależności od 

jednostki. Słowa „zdrowie” i „choroba” mają sens tylko wtedy, gdy dotyczą określonej osoby, 

która przebywa w określonym środowisku fizycznym i społecznym. Wpływ na to mają 

między innymi takie czynniki jak: płeć, wiek, rodzaj pracy zawodowej czy sytuacja rodzinna
4
.  

W całym szerokim ujęciu definicyjnym pojęć zdrowie i choroba, należy podzielić 

dane definicje na trzy kategorie, czyli definicje biologiczne, funkcjonalne  

i biologiczno-funkcjonalne. W  ujęciu biologicznym ważną rolę odgrywa rozumienie zdrowia 

jako stanu biologiczno-fizjologicznego, natomiast choroby jako zjawiska mającego zazwyczaj 

jedną z przyczyn o podłożu genowym, wirusowym, pasożytniczym czy bakteryjnym. 

Zastosowanie tych definicji głównie można znaleźć w medycynie, epidemiologii czy 

etiologii. Natomiast w socjologii i psychiatrii w głównej mierze uznawane są definicje 

funkcjonalne. Zdrowie definiowane jest jako sprawne i efektowne uczestnictwo w życiu 

społecznym oraz realizowanie założonych zadań i wykonywanie określonych ról. Choroba 

następnie jest definiowana jako dysfunkcja. Jak twierdzi Monroe Lerner, znalezienie 

uniwersalnego wskaźnika zdrowia nie jest możliwe. Kiedyś była nim umieralność, natomiast 

wraz z poprawą warunków życia oraz nieustającym postępem medycyny ustąpiła miejsca 

zachorowalności. Aktualnie wskaźnik zachorowalności, został zastąpiony przez wskaźnik  

choroby przewlekłej i jakości życia
5
. 

 Powszechną i znaną oraz obecnie obowiązującą definicją zdrowia jest definicja 

zawarta w Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, która mówi: „zdrowie jest stanem 

pełnego/całkowitego dobrego samopoczucia/dobrostanu (ang. wellbeing) fizycznego, 

psychicznego i społecznego a nie tylko jej brakiem – obiektywnie istniejącej – choroby 

(ang. disease) czy niepełnosprawności (ang. infirmity)”
6
. 

W niniejszej pracy głównym wątkiem jest jakość życia osób długotrwale 

dializowanych. Długotrwała niewydolność nerek jest chorobą przewlekłą, dlatego w tym 

miejscu warto przyjrzeć się również definicji choroby przewlekłej. Najprostsza i najbardziej 

                                                 

 

4
 M. Sokołowska, Granice medycyny, s. 11.  

5
 M. Lerner, Conceptualization of health and social well-being. Health Serv Res., za: Domaradzki J., O 

definicjach zdrowia i choroby, s.10. 
6
M. Piotrowicz, E. Urban, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, https://www.pzh.gov.pl/zdrowie-definicja/, 

(20.08.2020). 
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powszechna definicja choroby przewlekłej mówi nam, że jest to choroba charakteryzująca się 

długim czasem trwania i wolnym postępem zmian chorobowych. Dodatkowo określana bywa 

również jako: 

 zaburzenie, które charakteryzuje się długim okresem trwania, które może być 

postępujące i mieć złe rokowania na przyszłość lub jest związane z relatywnie 

normalnym biegiem życia pomimo nieprawidłowości, jakie występują  

w fizycznym lub psychicznym funkcjonowaniu  

 niekorzystny stan, który trwa co najmniej trzy miesiące w roku lub wymaga 

ponad miesięczny, ciągły okres hospitalizacji  

 choroba, która trwa przez dłuższy czas lub ma charakter nawracający, czyli 

taki, w którym następują kolejne rzuty 

 trwałe, nieodwracalne i postępujące zmiany uszkadzające ustrój, które 

dodatkowo obniżają jego wydolność i sprawność, głównie w tzw. stanach 

ostrych, ale również w stanach przewlekłych, jako jeden i ten sam trwający 

proces wyniszczenia
7
. 

Najprecyzyjniejszą wydaje się definicja przyjęta przez Amerykańską Komisję  

ds. Chorób Przewlekłych, która za przewlekłe uznaje zaburzenia lub odchylenia od normy 

posiadające jedną lub więcej z następujących cech:  

 długotrwały przebieg, 

 etiologia, przebieg i leczenie nie są jednoznacznie określone, 

 pozostawiają po przejściu dysfunkcję lub niepełnosprawność, 

 wymagają specjalistycznego postępowania rehabilitacyjnego, obserwacji, 

opieki lub nadzoru 
8
. 

W przeciągu ostatnich 20 lat rzeczywistość, która nas otacza, diametralnie się 

zmieniła. Co więcej, tempo tych zmian ciągle przyspiesza. Wprowadzane innowacje 

 i rozwój technologiczny ukierunkowane są na to, aby żyło nam się łatwiej, lepiej  

                                                 

 

7
 M. Ziarko, Zmaganie się ze stresem choroby przewlekłej, cyt. za: K. Markocka – Mączka, K. Grabowski,  

R. Taboła, Choroby przewlekłe – problem XXI wieku, s. 178. 
8
 K. Markocka – Mączka, K. Grabowski, R. Taboła, Choroby przewlekłe – problem XXI wieku, s. 177. 
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i szybciej. Czy jednak działania te prowadzą rzeczywiście do szczęścia? Co  

w przypadku, gdy pojawi się choroba? Oczywiście, że dzięki rozwojowi medycyny 

 i wprowadzonym technologiom, pojawiła się możliwość leczenia chorób, których kiedyś nie 

można było w żaden sposób leczyć. Czy jednak nie jest tak, że ludzie zabiegani codziennymi 

sprawami, coraz bardziej zapominają o tym co jest najważniejsze – o własnym zdrowiu? 

Często w wyniku braku czasu, pochłonięci karierą i narastającymi obowiązkami, zapominają 

o kontrolnych badaniach, lekceważą pierwsze objawy choroby, które z czasem prowadzą do 

stanu, w którym mimo rosnącej technologii, nie da się w pełni wyleczyć. Niestety, ale często 

właśnie tak wygląda rzeczywistość. Brak czasu na odpoczynek, zdrowy posiłek i aktywność 

na świeżym powietrzu prowadzą do chorób przewlekłych, które mimo niesłabnącemu 

rozwojowi medycyny wciąż zajmują pierwsze miejsca na liście najczęstszych powodów do 

zmartwień wśród ludzkości.  

 

1.2 Długotrwała choroba i jej wpływ na życie człowieka 

 Do połowy XX wieku jedną z najczęstszych przyczyn  zgonów były choroby o ostrym 

przebiegu, takie jak choroby zakaźne, szczególnie wieku dziecięcego, ale także gruźlica, 

zapalenia otrzewnej oraz zapalenia płuc
9
. Do zmniejszenia liczby przypadków zachorowań na 

powyższe schorzenia znacząco przyczyniły się postęp medycyny oraz znaczne poprawienie 

warunków życia i warunków sanitarnych, poprzez między innymi dostęp do wody zdatnej do 

picia oraz zastosowanie kanalizacji w aglomeracjach miejskich. Z czasem zostały 

wprowadzone również szczepienia ochronne oraz nowsze antybiotyki i leki bakteriostatyczne, 

które zdecydowanie wpłynęły na zmniejszenie śmiertelności z powodu chorób zakaźnych,  

a następnie wydłużenie średniej życia.  

 W dzisiejszych czasach natomiast, najczęściej występującą przyczyną zgonów są 

choroby przewlekłe, do których w głównej mierze przyczyniają się niewłaściwy tryb życia, 

brak aktywności fizycznej, zły sposób odżywania się, stosowanie używek oraz postępujące 

zanieczyszczenie środowiska
10

. W dużej mierze zwiększenie częstotliwości występowania 

chorób przewlekłych jest także związane z rozwojem medycyny. Dzięki zastosowaniu 

                                                 

 

9
 Tamże, s. 177. 

10
 Tamże, s. 179. 
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odpowiedniej metody leczenia oraz celnie dobranych lekarstw, choroby dawniej uważane za 

śmiertelne, dzisiaj przekształciły się w choroby przewlekłe.
11

  Od niedawna do chorób 

przewlekłych zalicza się również przewlekłą niewydolność nerek.  

To w jaki sposób człowiek zareaguje na chorobę, zwłaszcza długoterminową zależy 

od wielu czynników. Przede wszystkim wpływ na to ma rodzaj choroby i jej zaawansowanie. 

Również wykształcenie czy też doświadczenie życiowe mogą tutaj odgrywać ważną rolę.  

U zdecydowanej większości pacjentów można wyróżnić pewne fazy stosunku do 

swojego schorzenia, które wywołane są stresem związanym z rozpoznaniem choroby. 

Amerykańska lekarka Elisabeth Kübler-Ross wyróżniła pięć etapów psychologicznych, które 

przechodzi pacjent. Pierwszym etapem jest zaprzeczenie i izolacja. Na tym etapie osobie 

chorej trudno jest zaakceptować swoje schorzenie, następuje wypieranie ze świadomości 

informacji na temat powstałej choroby. Często osoba chora domaga się powtórzenia wyników 

badań, nawet jeśli są one niepodważalne. Mimo iż jest świadoma prawidłowo postawionej 

diagnozy to domaga się zmiany lekarza prowadzącego, z nadzieją na uzyskanie innych 

– lepszych dla niej informacji. Taki stan jest często przejściowy i tylko w niektórych 

sytuacjach występuje przez cały czas choroby. Etap zaprzeczenia i izolacji bywa tymczasową 

formą obrony, który z czasem pozwala na opanowanie się i nabranie sił do walki z trudną 

sytuacją, której doświadcza pacjent.  

Kolejną fazą jest gniew, czyli faza buntu drażliwości oraz pretensji do rodziny  

i personelu medycznego. Osoba chora może wybuchać gniewem, mieć pretensje  

o niewystarczającą opiekę, może również żądać zmiany lekarza na takiego, który pomoże  

w szybkiej walce z chorobą. Najczęstszymi pytaniami zadawanymi przez osoby 

doświadczające bolesnego problemu zdrowotnego są pytania: „Dlaczego właśnie ja?”, „Czym 

sobie zasłużyłem?”. Pacjent spotyka się z coraz większym lękiem i niepokojem, który narasta 

wraz z rozwojem choroby i uświadomieniem jej nieuleczalności. W tym momencie bardzo 

ważne jest okazanie zrozumienia dla osoby chorej, dla przejawianego buntu i agresywności 

np. spowodowane długą hospitalizacją. 

                                                 

 

11
 H. Livneh, E. Martz, An introduction to coping theory and research, w: Coping with chronic illness and 

disability theoretical, empirical, and clinical aspects, cyt. za: Zob. K. Markocka – Mączka, K. Grabowski,  

R. Taboła, Choroby przewlekłe – problem XXI wieku, s. 177. 
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Trzecią fazą zaproponowaną przez Kübler-Ross jest targowanie się. W tej fazie 

nadchodzi moment refleksji nad chorobą i zdrowiem, życiem i śmiercią, nad otaczającym 

światem i rzeczywistością. Refleksja nad dobrem i złem, przejawia się tym, że osoba 

doświadczająca przewlekłej choroby żyje w nadziei, że gdy zrobi coś „dobrego” to szybciej 

wyzdrowieje. W ten sposób  próbuje się targować i odroczyć śmierć, np., przyrzekając Panu 

Bogu, że jeśli wyzdrowieje to poświęci mu resztę życia, jednocześnie obiecując, że o nic 

innego już nie będzie prosił. Obietnice składane w ten sposób, mogą mieć również 

powiązanie z poczuciem winy.  

Przedostatnią fazą jest depresja. Najbardziej widocznymi objawami są płacz, 

mówienie o samobójstwie, zrozpaczenie, smutek i bezużyteczność. W tej sytuacji może 

również towarzyszyć poczucie straty, np. z powodu deformacji ciała oraz poczucie winy, 

poczucie choroby jako kary za popełnione życiowe błędy. Czasami zdarza się tak, że nastrój 

depresyjny pojawia się już w pierwszej fazie. W fazie depresji osoba przewlekle chora jest 

zmęczona występującą sytuacją i coraz bardziej izoluje się od swojego otoczenia. Nie ma 

chęci nawiązywania kontaktów z innymi pacjentami. Poczucie wewnętrznego żalu i depresji 

są na tym etapie normalne, aby osoba chora mogła się przygotować na najgorsze. 

Najważniejsze dla osoby, która znajduje się w tym trudnym okresie życiowym jest 

pocieszenie, wysłuchanie żalu, dobre słowo otuchy oraz wsparcie.  

Ostatnim etapem przedstawionym przez Elisabeth Kübler-Ross jest pogodzenie się. 

Osoba doświadczająca choroby zdaje się być pogodzona z tym co przyniósł los i ze spokojem 

akceptuje zmiany. W tej fazie bardzo ważną rolę odgrywa sen. Aby osiągnąć ten etap trzeba 

przede wszystkim przezwyciężyć depresję. Niewielu osobom udaje się dotrzeć do ostatniego 

etapu. W tym czasie bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na najbliższą rodzinę chorego i to jej 

w głównej mierze należy okazać wsparcie. Dla osoby chorej nie potrzeba już wielu słów, 

wystarczy tylko bliska obecność najważniejszych osób. Na tym etapie osoby chore ogarnia 

rezygnacja, wolność od buntu i depresji i poczucie beznadziejności zamiast spokoju.  

Powyższe etapy nie muszą dotyczyć tylko przewlekłej choroby, ale mogą również 

znaleźć odniesienie w różnych trudnych życiowych sytuacjach, kryzysach czy problemach. 

Czasem człowiek przechodzi tylko kilka z wymienionych faz. W głównej mierze zależy to od 
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charakteru i sytuacji osoby doświadczającej problemu. Osoba w tej trudnej sytuacji przede 

wszystkim potrzebuje wsparcia i wyrozumiałości od najbliższych osób
12

. 

 

1.4 Jakość życia w chorobach przewlekłych 

 Konsekwencje chorób o przewlekłym charakterze dotyczą różnych sfer życia 

jednostki. Wraz z rozwojem choroby pacjent doświadcza narastającego dyskomfortu zarówno 

psychicznego jak i fizycznego, który w głównej mierze wynika z doświadczonego bólu, 

cierpienia, ale również z powstających problemów praktycznych, takich jak np. rosnące 

koszty opieki specjalistycznej. I tutaj właśnie pojawia się parametr „jakość życia” jako 

miernik efektów stosowanego leczenia oraz oczekiwań chorego wobec tego leczenia.  

Termin „jakość życia” towarzyszy człowiekowi już od czasów powstania cywilizacji.  

W różnych koncepcjach filozoficznych, z którymi możemy się spotkać, była najczęściej 

utożsamiana z dobrostanem określanym, jako: różnica między sumą wszystkich 

przyjemności, a sumą wszystkich cierpień, których człowiek musi doświadczyć w ciągu 

swojego życia
13

. Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia jakość życia to 

„indywidualny sposób postrzegania przez jednostkę jej pozycji życiowej  

w kontekście kulturowym i systemu wartości, w którym żyje oraz w odniesieniu do zadań, 

oczekiwań i standardów wyznaczonych uwarunkowaniami środowiskowymi”
14

. Definicja 

„jakości życia”, którą prezentuje Sherman uważa, że jakość życia człowieka jest wprost 

równomierna do jego dążenia ku doskonałości, niezależnie od dziedziny w której obecnie 

funkcjonuje
15

. 

  

 

                                                 

 

12
 A. Domachowska, Etapy choroby według E. Kübler-Ross, 

https://www.fundacjaavalon.pl/abc/etapy_choroby_wedlug_e_kuebler_ross.html, 18.09.2020.  
13

 H. Rolka, B. Kowalewska, B. Jankowiak, Jakość a jakość życia w ujęciu historycznym, w: Jakość życia  

w naukach medycznych i społecznych, pod red. B. Kowalewskiej, B. Jankowiak, H. Rolka, E. Krajewskiej – 

Kułak, s. 31. 
14

 Tamże. 
15

 Tamże. 
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Tabela 1: Dwie zasadnicze grupy definicyjne w badaniu nad definiowaniem pojęcia 

„jakość życia” 

jakość życia to brak trudności oraz obciążeń  

i dolegliwości życiowych
16

 

jakość życia to wszystkie dziedziny życia, 

które składają się według niego na dobrostan 

i które są dla niego ważne
17

 

jakość życia może być ujmowana jako 

złożona subiektywna ocena poziomu 

satysfakcji oraz zadowolenia płynącego 

 z życia jako całości
18

 

jakość życia umiejętność radzenia sobie  

w życiu, w sposób, w  jaki chcielibyśmy móc 

sobie w nim radzić
19

 

jakość życia to również obraz własnego życia 

dokonany przez człowieka w danym okresie 

czasu
20

 

jakość życia to satysfakcja i poczucie 

szczęścia w dziedzinach życiowych, które 

uznajemy za ważne
21

 

jakość życia to subiektywne poczucie 

satysfakcji z sytuacji życiowej, w której 

aktualnie się znajdujemy w kontekście 

potrzeb i możliwości, jakie możemy 

osiągnąć
22

 

jakość życia to bogactwo i urozmaicenie 

przeżyć oraz celów życiowych, także wysoki 

poziom świadomości i aktywności
23

 

w kontekście systemu wartości oraz 

kulturowym, jakość życia to osobiste 

postrzeganie pozycji zajmowanej w życiu. 

jakość życia to inaczej sposób postrzegania 

swojej pozycji życiowej w kontekście 

systemu wartości i kultury, w powiązaniu  

                                                 

 

16
 J. Miniszewska, J. Chodkiewicz, A. Zalewska-Janowska, Jakość życia w zdrowiu i chorobie-czym jest, jak i po 

co ją oceniać. Przegląd lekarski, cyt. za: H. Rolka, B. Kowalewska, B. Jankowiak, Jakość a jakość życia  

w ujęciu historycznym, w: Jakość życia w naukach medycznych i społecznych, pod red. B. Kowalewskiej,  

B. Jankowiak, H. Rolka, E. Krajewskiej – Kułak, s. 36. 
17

 Tamże. 
18

 Tamże. 
19

 Tamże. 
20

 Tamże.  
21

 Tamże. 
22

 M. Jerema, Z. Konieczyńska, M. Głowczak, Próba analizy subiektywnej oceny jakości życia pacjentów  

z rozpoznaniem schizofrenii lub depresji. Psychiatria Polska, cyt. za: H. Rolka, B. Kowalewska, B. Jankowiak, 

Jakość a jakość życia w ujęciu historycznym, w: Jakość życia w naukach medycznych i społecznych, pod red. B. 

Kowalewskiej, B. Jankowiak, H. Rolka, E. Krajewskiej – Kułak, s. 36. 
23

 Tamże. 
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Można to odnieść do aktualnego okresy,  

w jakim człowiek żyje oraz w odniesieniu do 

posiadanych oczekiwań i wzorów, a także 

stawianych celów
24

 

z celami życiowymi oraz standardami, 

obawami i oczekiwaniami
25

 

jakość życia to różnica pomiędzy tym co jest 

możliwe do uzyskania lub osiągnięcia a tym 

co już zostało osiągnięte
26

 

Jakość życia to szeroko pojęta koncepcja, na 

którą wpływają: zdrowie fizyczne, stan 

psychiczny, stopień niezależności, jej 

stosunek do znaczących cech otaczającego 

środowiska oraz relacje społeczne jednostki
27

  

 

Jakość życia może być w różnorodny sposób interpretowana. Dla różnych osób może być 

powiązana z zaspokojeniem potrzeb materialnych, stabilizacją zawodową i życiową, 

rozrywką czy też potrzebą duchową. Przyczyną takiej rozbieżności w definicjach jakości 

życia jest fakt, że jakość życia człowieka jest oceną subiektywną, która w głównej mierze jest 

zależna od cech osobowości, systemu wartości i upodobań oraz stanu psychicznego. Są to 

właśnie cechy, które dla człowieka są najważniejsze
28

. 

Choroba przewlekła sama w sobie budzi negatywne napięcia i emocje. Życie pacjenta 

znajdującego się w trudnej chorobie w pewien sposób naznaczone jest niższą jakością życia. 

Jak wynika z badań naukowych, obiektywne wyznaczniki poziomu życia nie przekładają się 

w sposób oczywisty na niską lub wysoką jakość życia
29

. Przebieg i konsekwencje 

długotrwałej choroby i leczenia prowadzą do odmiennych wymagań stawianych przez 

chorobę. Powstają również pewne problemy w codziennym funkcjonowaniu i przystosowaniu 

                                                 

 

24
 J. Miniszewska, J. Chodkiewicz, A. Zalewska-Janowska, Jakość życia w zdrowiu i chorobie-czym jest, jak i po 

co ją oceniać. Przegląd lekarski, cyt. za: H. Rolka, B. Kowalewska, B. Jankowiak, Jakość a jakość życia  

w ujęciu historycznym, w: Jakość życia w naukach medycznych i społecznych, pod red. B. Kowalewskiej, B. 

Jankowiak, H. Rolka, E. Krajewskiej – Kułak, s. 36. 
25

 Tamże. 
26

 Tamże. 
27

 Tamże. 
28

 H. Rolka, B. Kowalewska, B. Jankowiak, Jakość a jakość życia w ujęciu historycznym, w: Jakość życia  

w naukach medycznych i społecznych, pod red. B. Kowalewskiej, B. Jankowiak, H. Rolka, E. Krajewskiej – 

Kułak, s.41. 
29

 K. Markocka – Mączka, K. Grabowski, R. Taboła, Choroby przewlekłe – problem XXI wieku, s. 180. 
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do choroby nie tylko pacjenta, ale również najbliższej rodziny. Charakterystyczne  

w chorobach przewlekłych jest to, że wymagają one dwukierunkowych działań, czyli  z jednej 

strony fachowej pomocy medycznej a z drugiej np. pomocy psychologicznej, która jest 

niezbędna w adaptacji z nową sytuacją życiową. Pomoc medyczna przekazywana pacjentowi, 

przeważnie ograniczona jest do krótkich interwencji, które najczęściej odbywają się  

w szpitalach w okresach rzutu choroby. Pomoc psychologiczna natomiast powinna 

obejmować całe pozaszpitalne życie pacjenta i mieć miejsce głównie w okresie remisji 

choroby, ponieważ w obliczu choroby człowiek radzi sobie z nią w różny sposób
30

. 

Dodatkowo dla osób z bliskiej rodziny chorego sytuacja, z którą muszą się zmierzyć nie 

jest łatwa do przezwyciężenia. Czasami z dnia na dzień, po otrzymaniu diagnozy  

o zaawansowanej chorobie, zmienia się ich jak dotąd spokojne życie. Dla osób na co dzień 

przebywających w towarzystwie osoby przewlekle chorej jest to również zadanie obciążające 

emocjonalnie, fizycznie i ekonomicznie. Rodzina pacjenta lub osoby z najbliższego otoczenia 

odgrywają istotną rolę w procesie diagnostycznym, już od chwili pojawienia się pierwszych 

objawów chorobowych, natomiast w zaawansowanych stadiach stopniowo przejmują pełną 

opiekę nad pacjentem. To jaki zostanie osiągnięty sukces leczniczy, w znacznym stopniu 

zależy od zaangażowania opiekuna w proces terapeutyczny
31

. 

 

  

                                                 

 

30
 Tamże, s.181. 

31
 I. Kłoszewska, Rola opiekuna chorych z otępieniem, cyt. za: A. Ostrzyżek, Jakość życia w chorobach 

przewlekłych, s. 468.  
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2. Dializoterapia 

 Podstawową metodą leczenia nerkozastępczego jest dializoterapia, która umożliwia 

pracę organizmu w taki sposób, w jaki czyni to zdrowa nerka. Osoby, które cierpią z powodu 

niewydolności nerek, kilka razy w tygodniu poddawane są hemodializom lub rzadziej 

dializom otrzewnowym. Bardzo często osoby te są skazane na dożywotnie korzystanie ze 

„sztucznej nerki”, spędzając blisko połowę dni w roku na szpitalnym oddziale stacji dializ.  

 

2.1 Czym jest i kto jej potrzebuje 

 Przewlekła choroba nerek jest zespołem chorobowym, który przejawia się 

wieloobjawowo na wskutek postępującego nieodwracalnego zmniejszenia liczby czynnych 

nefronów, niszczonych przez różne procesy chorobowe toczące się w miąższu nerek. 

Najbardziej charakterystyczną cechą omawianego schorzenia jest to, że przebiega ono 

bezobjawowo lub w niektórych przypadkach objawy są niewielkie, aż do momentu choroby  

w najbardziej zaawansowanym stadium. Dodatkowo upośledzenie nerek z reguły przebiega 

bez dolegliwości bólowych, co często utrudnia wykrycie choroby. W artykułach naukowych 

często można natrafić na określenie „choroba nerek – ciche, zabójcze tsunami”. Jak podają 

źródła przewlekła choroba nerek może rozwijać się bez żadnych objaw lub symptomów 

choroby, nawet przez 20-30 lat. „Niestety, nerki nie bolą – to skłaniałoby pacjentów i lekarzy 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej do szukania przyczyny dolegliwości 

 i umożliwiałoby wcześniejszą diagnostykę”
32

. 

Podstawową metodą jest dializoterapia, obejmująca techniki lecznicze, które 

umożliwiają oczyszczenie krwi pacjenta z toksycznych produktów przemiany materii,  

w sposób jak najbardziej przybliżony do tego, w jaki czyni to zdrowa nerka. 

W przypadku leczenia nerkozastępczego, stosowane są dwie metody zabiegu dializy, 

czyli hemodializa i dializa otrzewnowa. Najczęściej stosowaną metodą zabiegu dializy 

 w Polsce jest hemodializa. Podczas tego zabiegu krew jest wielokrotnie przepompowywana 

na zewnątrz ciała do dializatora, który działa jak sztuczna nerka. Hemodializa może być 

                                                 

 

32
 prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, Krajowy Konsultant w dziedzinie Nefrologii, Pierwszy w Polsce raport 

o chorych nefrologicznie, http://www.izbamedpol.pl/571-2/. 
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przeprowadzana w domu lub w ośrodku dializ. W Polsce zabieg wykonywany jest wyłącznie 

w warunkach szpitalnych. Aby móc przeprowadzić dializę, trzeba uzyskać „wejście” do 

naczyń układu krwionośnego pacjenta. Miejscem, z którego pobierana i oddawana jest krew 

w czasie zabiegu hemodializy jest przetoka. Najczęściej stosowanym dostępem naczyniowym 

jest przetoka tętniczo – żylna, ponieważ stosując właśnie taką przetokę, pojawia się najmniej 

powikłań. Do przetoki wkłuwane są dwie igły, by móc pobrać krew do aparatu dializy  

a następnie oddać oczyszczoną krew do przetoki.  

Drugą metodą stosowaną w ramach dializoterapii jest dializa otrzewnowa, która 

polega na wpuszczeniu wcześniej ogrzanego płynu dializacyjnego do jamy otrzewnej. Płyn 

dializacyjny jest podgrzewany do temperatury ciała na specjalnych podgrzewaczach  

w dializie ręcznej lub automatycznie przez cykler w dializie automatycznej. Płyn dializacyjny 

przepływa przez cewnik i trafia do wnętrza jamy otrzewnej, gdzie następnie w procesie 

konwencji i dyfuzji zostaje oczyszczona krew. Obecnie stosowane są dwie techniki dializy 

otrzewnowej, czyli automatyczna dializa otrzewnowa, która umożliwia wykonywanie dializy 

najczęściej w nocy podczas snu przez aparat zwany cyklerem. Druga metoda polega na 

ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej, która z kolei polega na cztero lub pięciokrotnej 

wymianie płynu w czasie doby przez pacjenta.  

Długotrwała dializa, mimo iż zastępuje wydalnicze funkcje nerek, to nie zastępuje 

funkcji endokrynnych. W taki właśnie sposób dla pacjentów długotrwale dializowanych 

zagrożeniem są nie tylko narastające psychologiczne problemy, ale również szereg 

problemów klinicznych. W tej sytuacji najlepszą szansą na powrót do chociaż częściowo 

normalnego życia jest przeszczep nerki. Jednak w niektórych sytuacjach jest niemożliwy do 

wykonania lub w wyniku komplikacji przeszczepiona nerka nie działa tak jak powinna lub nie 

działa w ogóle. Dla pacjentów dializowanych jest to również bardzo duże zagrożenie dla 

jakości ich życia oraz zdrowia psychicznego.  

 

2.2 Rozmiary zjawiska w Polsce 

W 2019 roku z okazji Światowego Dnia Nerek wydano pierwszy w Polsce raport  

o osobach chorych nefrologicznie pt: „Opieka koordynowana nad pacjentem z przewlekłą 

chorobą nerek.” Według Światowej Organizacji Zdrowia wśród chorób przewlekłych 

niezakaźnych, które stanowią przyczynę przedwczesnych zgonów na świecie, wymienia się 
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również choroby nerek. W Polsce osób chorujących na nerki jest ok. 213 000. Jest to 

wyłącznie liczba osób chorych zdiagnozowanych. Jednak w Polsce osób nieświadomych 

swojej choroby i niezdiagnozowanych może być nawet od 4 do 5 milionów. Spośród 

wszystkich osób chorych zdiagnozowanych ok. 86%, czyli zdecydowana większość 

pacjentów nie rozpoczyna dializoterapii. Natomiast pozostałe 14% , czyli ok. 28 tysięcy 

pacjentów żyje dzięki sztucznej nerce. Osoby, które nie są leczone nerkozastępczo często po 

prostu nie wymagają dializy, bądź też z powodu różnych przeciwwskazań nie mogą być 

leczeni właśnie w ten sposób. Mimo wciąż wzrastającej wiedzy na ten temat wśród Polaków 

oraz zachęcaniu przez lekarzy do robienia częstych badań profilaktycznych, liczba chorych 

dializowanych stale rośnie. Poniżej zostanie zaprezentowana tabela obrazująca liczbę chorych 

z rozpoznaniem PChN (Przewlekłej Choroby Nerek) na przestrzeni kilku ostatnich lat. 

Ostatnie aktualne dane pochodzą z raportu z 2019 roku: „Dostęp do świadczeń 

nefrologicznych w Polsce”. 

 

Tabela 1 Liczba chorych z rozpoznaniem przewlekłej choroby nerek, którzy skorzystali 

przynajmniej jeden raz ze świadczeń zdrowotnych w danym roku
33

 

Rok 

Liczba chorych na PChN 

niedializowanych 

Liczba chorych na PChN 

dializowanych 

Liczba chorych 

na PChN ogółem 

2013 138 402 83 % 27 671 17 % 166 073 

2014 150 460 84 % 27 777 16 % 178 237 

2015 162 565 85 % 28 408 15 % 190 973 

2016 175 575 86 % 28 860 14 % 204 435 

2017 184 109 86 % 29 179 14 % 213 288 

 

                                                 

 

33
 Źródło: Dostęp do świadczeń nefrologicznych w Polsce, Raport 2019. 
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Na podstawie danych z Raportu „Dostęp do świadczeń nefrologicznych w Polsce” 

wynika, że większość chorych dializowanych jest po 65. roku życia. Natomiast dzieci do 18. 

roku życia stanowią znikomy udział wśród pacjentów poddawanych dializoterapii. W 2017 

roku dzieci do 18. roku życia, które korzystały ze sztucznej nerki było 164. Porównując 

statystyki dotyczące leczenia nerkozastępczego w Europie, można wywnioskować, że 

najwięcej ludzi chorujących na schyłkową niewydolność nerek pochodzi z krajów 

rozwiniętych gospodarczo, głównie z przyczyny na znaczny udział osób starszych  

w generalnej populacji.  

 Jak podaje powyższy raport w Polsce największy wskaźnik rejestrowanej 

zachorowalności na niewydolność nerek jest w województwie łódzkim, następnie  

w województwie mazowieckim i zachodniopomorskim. Natomiast najmniejszy wskaźnik 

występuje w województwie kujawsko-pomorskim, podlaskim, opolskim i warmińsko – 

mazurskim.  

 

Rysunek 1 Wskaźnik rejestrowanej zapadalności na niewydolność nerek w 2016 roku  

i na 100 tysięcy ludności
34

 

 

                                                 

 

34
 Tamże. 
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W sytuacji, gdy nerki przestają prawidłowo funkcjonować, koniecznym jest 

zastąpienie ich pracy dializą otrzewnową albo hemodializą. Metoda dializy otrzewnowej jest 

mniej praktykowana i mniej popularna niż hemodializa. Dializę otrzewnową pacjent może 

sobie sam wykonywać w domu. W związku z tym zmniejsza się ilość spędzonego czasu  

w szpitalu, pacjent ma więcej swobody i prywatności. Przy dializie otrzewnowej możliwa jest 

również praca zawodowa. Hemodializa, czyli inaczej „sztuczna nerka” zawsze odbywa się za 

pomocą Stacji Dializ. W Polsce najwięcej Stacji Dializ jest dostępnych dla pacjentów  

w województwie mazowieckim a najmniej w województwie opolskim. Pomiędzy 

poszczególnymi województwami obserwowalne jest także zróżnicowanie dla zespołów 

domowej dializoterapii otrzewnowej. Biorąc pod uwagę całkowitą liczbę Stacji Dializ  

w Polsce, które udzielają hemodializoterapii, należy zauważyć, że jest ona wszędzie 

wystarczająca. Dzięki odpowiedniej liczbie ośrodków osoby chore nie oczekują na zabiegi,  

a rozmieszczenie stacji sprawia, że pacjenci nie muszą pokonywać zbyt dużych odległości, 

aby dotrzeć na zabieg
35

. 

 

                                                 

 

35
 Dostęp do świadczeń nefrologicznych w Polsce, Raport 2019, http://www.korektorzdrowia.pl/wp-

content/uploads/raport_dostep_do_swiadczen_nefrologicznych.pdf, dostęp: 03.01.2021. 



25 

 

 

Wykres 1 Liczba ambulatoryjnych stacji dializ, stacji dializ i zespołów domowej 

dializoterapii otrzewnowej w poszczególnych województwach w Polsce w 2017 roku  

(u dorosłych)
36

 

 

3. Jakość życia osób w długotrwałej dializoterapii 

 

3.1 Styl i sposób  życia pacjentów dializowanych 

 W 2020 roku w polskim internecie odbyło się pierwsze największe badanie 

poświęcone zagadnieniom zdrowia. Narodowy Test Zdrowia Polaków został przeprowadzony 

przez Medonet, czyli portal poświęcony zdrowiu, medycynie i zdrowemu stylowi życia.  

W badaniu wzięło udział 401 195 osób, które ukazały jak wygląda ich codzienne życie.  

Z raportu z przeprowadzonego badania wynika, że Polacy jedzą zbyt dużo mięsa, często 

sięgają po niezdrową żywność, typu Fast-food oraz trudno im zrezygnować z używek. 

Według raportu co czwarty Polak jada Fast-foody kilka razy w miesiącu a nawet kilka razy  

w tygodniu. Natomiast tradycyjne wyroby tytoniowe codziennie lub prawie codziennie pali 

21 % Polaków. Dlaczego właśnie tutaj o tym mowa? Otóż zła dieta, używki, zbyt mała ilość 

aktywności fizycznej prowadzą do problemów zaburzających prawidłową pracę nerek 

                                                 

 

36
 Tamże. 
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 a w późniejszym etapie nawet do niewydolności. Jednak tak jak wspomniano już wcześniej 

wiele osób nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji swoich wyborów żywieniowych.  

 W przypadku, wystąpienia choroby nerek oraz rozpoczęcia dializoterapii, życie 

pacjenta jak i jego rodziny zmienia się o 180 stopni. Zmiany te występują nie tylko pod 

względem fizycznym, czy też emocjonalnym, ale również żywieniowym. Dla osób, które 

chorują na przewlekłą niewydolność nerek bardzo ważna jest dieta, która jest dopasowana do 

każdego pacjenta indywidualnie. Podstawowym i głównym celem leczenia dietetycznego  

w chorobie przewlekłej niewydolności nerek jest uzyskanie i utrzymanie prawidłowego stanu 

odżywienia oraz spowolnienie lub zahamowanie rozwoju uszkodzenia nerek
37

. Dieta chorych 

przewlekle dializowanych powinna pokrywać dzienne zapotrzebowanie energetyczne, 

dostarczać mikro i makro składników by zapobiec niedożywieniu oraz rozwojowi miażdżycy, 

ograniczyć ilość końcowych produktów przemiany materii (sodu, mocznika, fosforu)
38

. Dla 

pacjentów hemodializowanych codzienne spożywanie pokarmów oraz płynów stanowi 

poważny problem. Dla zdrowego człowieka płyny są podstawowym składnikiem, który 

wspomaga utrzymać budowę oraz temperaturę ciała i aktywność komórek. W przypadku osób 

z niewydolnością nerek, niemożliwe jest usunięcie nadmiaru płynów z organizmu bez 

żadnych konsekwencji, a co za tym idzie konieczne jest ograniczenie ich dziennego spożycia 

do niewielkiej ilości. Płyny znajdują się we wszystkich napojach, ale również znajdują się  

w produktach takich jak: sosy, zupy czy też owoce i warzywa. Dieta pacjenta dializowanego 

jest bardzo ograniczona i wyklucza większość produktów. Ograniczenie spożycia pokarmów 

a zwłaszcza płynów nie jest łatwą sprawą dla pacjenta i prowadzi do znacznego dyskomfortu. 

Podczas ciepłych dni pacjent jest bardzo osłabiony, ponieważ pragnienie picia np. chłodnego 

napoju jest duże a jednak trzeba ograniczyć się do naprawdę niewielkiej ilości np., 250 ml 

dziennie. Prowadzi to wszystko do problemów emocjonalnych np., rozdrażnienia, 

nerwowości czy też drażliwości.  

Kolejnym aspektem, który wpływa na styl życia osób korzystających z dializoterapii 

jest aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna jest niezbędnym elementem, nie tylko pod 

                                                 

 

37
 P. Dąbrowski, M. Olszanecka-Glinianowicz, J. Chudek Żywienie w przewlekłej chorobie nerek, s. 229. 

38
 B. Rutkowski, S. Małgorzewicz, W. Łysiak- Szydłowska, Stanowisko dotyczące rozpoznawania oraz 

postępowania w przypadku niedożywienia dorosłych chorych z przewlekłą chorobą nerek, Forum Nefrologiczne, 

cyt za: H. Pikus, A. Moczydłowska, Wiedza pacjentów przewlekle dializowanych na temat zachowań i stylu ich 

życia, w: s. 125-126. 
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względem fizycznym, ale również pod względem psychicznym. Brak ruchu lub 

nieodpowiednio dobrana aktywność fizyczna mogą doprowadzić pacjentów dializowanych do 

zwiększenia ryzyka zachorowań na choroby sercowo-naczyniowe lub zmniejszenia 

odporności na infekcje
39

. W 2017 roku zostały przeprowadzone badania, których celem było 

zbadanie wiedzy pacjentów przewlekle dializowanych na temat zachorowań i ich stylu życia. 

Autorkami przeprowadzonego badania były Hanna Pikus oraz Alicja Moczydłowska. Raport 

z badania pt: „Wiedza pacjentów przewlekle dializowanych na temat zachowań i stylu ich 

życia” został sporządzony na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań na grupie 70 

pacjentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala w Ciechanowie. Z raportu wynika, że 

preferowaną aktywnością fizyczną osób hemodializowanych był spacer, szczególnie osób 

 w wieku do 30 lat (85,71 %). Kolejnym rodzajem aktywności fizycznej, z którego chętnie 

korzystali pacjenci była jazda na rowerze stanowiąca (14,29 %). Wśród pacjentów w grupie 

wiekowej od 30 do 40 lat można zauważyć zbliżone preferencje (spacer 69,23 %, jazda na 

rowerze 23,08 %). Wśród badanych dosyć dużą popularnością cieszy się pływanie. Ten rodzaj 

aktywności fizycznej uprawia 20 % badanych respondentów. Bez względu na wiek, czy też 

poziom wykształcenia osoby badane były zdania, że choroba ograniczyła ich aktywność 

fizyczną
40

. 

 W dalszej części raportu zostały opisane wyniki badania przeprowadzone nad 

zależnością między chorobą a aktywnością seksualną chorych pacjentów. „Zdecydowana 

większość badanych bez względu na wiek potwierdziła zależność między chorobą, a ich 

aktywnością seksualną. Osoby przewlekle dializowani w wieku >30 lat w 100 % stwierdzili, 

iż choroba ma wpływ na ich życie seksualne. Najniższy wskaźnik stwierdzono pośród 

badanych powyżej 60 r.ż. (75,0 %)
41

.  

Podsumowując informacje zarówno z powyższego raportu jak i innych źródeł można 

wywnioskować, że choroba niewydolności nerek i prowadzona dializoterapia mają ogromny 

wpływ na funkcjonowanie chorego w różnych dziedzinach życia. Ważnym elementem 

dializoterapii jest edukacja pacjenta oraz pomoc psychologiczna, która niestety w polskich 

                                                 

 

39
 K. Laudański, Z. Nowak, Nastrój i stres chorobowy u chorych dializowanych, s. 376-379, cyt. za: H. Pikus, 

 A. Moczydłowska, Wiedza pacjentów przewlekle dializowanych na temat zachowań i stylu ich życia, w: s.126 
40

 H. Pikus, A. Moczydłowska, Wiedza pacjentów przewlekle dializowanych na temat zachowań i stylu ich życia, 

s. 128-130. 
41

 Tamże, s. 130. 
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Szpitalach i Stacjach Dializ jest na bardzo niskim poziomie. W raporcie podano, że wśród 

badanych osób zdecydowana większość uważa, że ich wiedza na temat choroby, której 

doświadczają jest niewystarczająca. Z racji iż, pacjenci w Stacjach Dializ nie mogą liczyć na 

dodatkowe informacje na temat postępującej choroby czy też dializy to najczęstszym 

źródłem, z którego pacjenci korzystają stał się Internet. Jak powszechnie wiadomo, Internet 

nie jest dobrym źródłem, jeśli chodzi o wyszukiwanie informacji na temat choroby, której 

doświadczamy. Wszelkie informacje, które znajdziemy mogą jeszcze bardziej potęgować 

niepokój związany ze stanem zdrowia. Schorzenia, które są opisane w internecie skupiają się 

bowiem na schemacie przebiegu danej choroby, a jak wiadomo u każdego pacjenta dana 

choroba ma indywidualną postać. Dlatego tak ważne jest, aby otrzymać prawdziwe 

informacje od lekarza prowadzącego, który ma wgląd na wszystkie charakterystyczne objawy 

i przebieg choroby. Mimo wszystko jednak, jeśli w sposób rozsądny i rozważny pacjent 

będzie korzystał ze źródeł medycznych dostępnych w internecie, może sobie również pomóc. 

Dodatkowymi źródłami, z których korzystają pacjenci są książki i czasopisma medyczne. 

Dalej można wymienić informacje zaczerpnięte od personelu medycznego oraz innych 

dializowanych pacjentów, którzy swoją wiedzę opierają na własnym doświadczeniu.  

 

3.2 Problemy codziennego życia pacjentów dializowanych 

 Przewlekła niewydolność nerek jest niewątpliwie stresogennym czynnikiem 

wpływającym na życie pacjenta. Wówczas pojawiają się negatywne emocje towarzyszące 

pacjentowi, które związane są z lękiem o dalsze życie, o codzienność zarówno osoby chorej, 

jak i jej najbliższej rodziny. Wśród emocji, które możemy wymienić u osoby doświadczającej 

choroby są to: napięcie, przerażenie, przygnębienie, strach, rozpacz, gniew czy też nienawiść. 

Jeszcze do niedawna rozpoznanie schyłkowej niewydolności nerek oznaczało wyrok śmierci. 

Obecnie dzięki stosowanym metodom dializacyjnym znacznie zmniejszyło się zagrożenie 

życia u osób chorujących na przewlekłą niewydolność nerek
42

.  W tym podrozdziale zostaną 

omówione codzienne problemy, z jakimi spotykają się pacjenci hemodializowani. Podstawą 

do omówienia tego zagadnienia będą badania przeprowadzone przez Anetę Wojczyk. Autorka 

                                                 

 

42
 L. Wiśniewska, B. Paczkowska, B. Białobrzeska, Zapotrzebowanie na wsparcie emocjonalne wśród 

pacjentów leczonych nerkozastępczo, Forum nefrologiczne, s.63-70, cyt. za: A. Wojczyk, Problemy codziennego 

życia hemodializowanych pacjentów, s. 144. 
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swoje interesujące badania opisała w artykule „Problemy codziennego życia 

hemodializowanych pacjentów”, który jest doskonałym materiałem oraz źródłem wiedzy np. 

dla pacjentów doświadczających przewlekłej niewydolności nerek.  

Długotrwała dializa wręcz zmusza pacjentów do wielu wyrzeczeń i poświęceń, nie 

tylko dla nich samych, ale również ich rodzin. Pacjenci uczęszczają na dializę średnio trzy 

razy w tygodniu. Leczenie oraz transport z miejsca zamieszkania na Stację Dializ 

 i z powrotem do domu zajmuje średnio od 6 do 8 godzin dziennie. W sytuacji, gdy pacjent 

nie ma możliwości zapewnienia własnego transportu i korzysta z transportu zapewnionego 

przez szpital, prowadzi to często do wydłużenia czasu przeznaczonego na powrót do domu 

oraz transport na dializę, ograniczenia prywatności i wzrostu dyskomfortu pacjentów. 

Odwiedzanie kilka razy w tygodniu Stacji Dializ wymaga zmiany stylu życia, a co za tym 

idzie również obniżenia jakości życia. „Dializoterapia znacznie obciąża codzienne życie 

pacjentów pod względem fizycznym, psychicznym i społecznym. Sprzyja występowaniu 

depresji, lęku oraz zaburzeń snu i apetytu”
43

. Pacjenci dializowani mimo przebiegu swojej 

choroby chcą godnie żyć, choć wymaga to od nich zdyscyplinowania i motywacji każdego 

dnia.  

Aneta Wojczyk, która zainteresowała się życiem pacjentów Stacji Dializ 

Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu oraz Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, 

postanowiła przeprowadzić badania na grupie 135 osób w wieku od 25-85 lat. Grupa ta 

stanowiła 57 kobiet oraz 78 mężczyzn. W badaniu wykorzystano kwestionariusz ankiety, 

który chętnie został wypełniony przez pacjentów w czasie oczekiwania na przyłączenie lub 

odłączenie sztucznej nerki lub podczas oczekiwania na transport. Odpowiedzi respondentów 

pozwoliły autorce wyłonić jasne i klarowne wnioski. Podczas hemodializy głównymi 

problemami, z jakimi borykają się pacjenci to spadek ciśnienia tętniczego krwi, występujące 

duszności, świąd skóry, częste skurcze mięśni (zwłaszcza w dzień dializy), bóle głowy, 

nudności, dreszcze i wymioty
44

. Dializoterapia jest głównym powodem utraty sił witalnych  
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u pacjentów dializowanych
45

, co można zaliczyć do jednego z podstawowych problemów 

życia codziennego tychże pacjentów. W sytuacji, gdy pacjent ma dializę w godzinach 

porannych, to po powrocie do domu często jego organizm jest tak osłabiony, że resztę dnia 

nie może przeznaczyć na wykonywanie żadnych prac. Wtedy właśnie kolejny jego dzień 

zostaje wyjęty z codzienności, z takiej codzienności jaką ma zdrowy człowiek. Tylko 

niewielka część pacjentów zadeklarowała, że może wrócić do codziennych obowiązków. 

Pozostała część przyznała, że zanim zacznie funkcjonować w takim trybie jak pozostali 

domownicy, musi co najmniej godzinę odpocząć, chociażby chwilę się zdrzemnąć a czasami 

odpoczynek ten zostaje przedłużony aż do następnego dnia. Odwrotną sytuacją do 

nadmiernego snu jest jego brak, który również jest utrapieniem dla pacjentów Stacji Dializ. 

Blisko połowa respondentów skarżyła się na problemy ze snem, określając go jako „zły”. 

Kolejne osoby jako jedno ze źródeł problemów życia codziennego podały problemy  

w zasypianiu, brak możliwości przespania całej nocy oraz przebudzenie się kilka razy w ciągu 

nocy. Często pojawiające się problemy ze snem, prowadzą do ciągłego zmęczenia oraz 

senności  w ciągu dnia, obniżenia poziomu koncentracji, a także rozdrażnienia  

i zdenerwowania
46

.  

We wspomnianych wcześniej badaniach Hanny Pikus i Alicji Moczydłowskiej, osoby 

długotrwale dializowane zostały zmuszone na skutek swojej choroby do przerwania lub 

znacznego zmniejszenia aktywności fizycznej. Jednak powszechnie wiadomo, że różnorodna 

aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na jakość życia i zdrowie psychiczne. Krótkie 

spacery, jazda na rowerze czy lekka gimnastyka mogą pomóc w utrzymaniu równowagi  

w zdrowiu fizycznym i psychicznym pacjentów. Jednak dla pacjentów, którzy przez 

większość swojego życia uprawiali bardziej ekstremalne, wymagające dużego wysiłku 

aktywności fizyczne, brak ćwiczeń stanowi poważny problem życia codziennego. Pacjenci 

często nie mogą się pogodzić z tym, że nie mają tyle sił co kiedyś, brakuje im zajęcia na 

wypełnienie czasu wolnego, który kiedyś wypełniony był sportem. Często wymagająca 

dużego wysiłku aktywność fizyczna, była pewnego rodzaju odskocznią od problemów, np. 

stresującej pracy. Gdy pacjent czuje niepokój związany z postępującą chorobą, nie widzi 
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skuteczności leczenia, boi się o własne życie i poprzez aktywność fizyczną nie może 

rozładować emocji – czuje się bezradny. Niezwykle pomocne może się okazać wsparcie 

rodziny oraz Psychologa. Dodatkowym elementem jest prowadzona rehabilitacja i ćwiczenia 

podczas hemodializy, które niewątpliwie posiadają wiele zalet, między innymi wpływają na 

poprawę wydolności fizycznej oraz zwiększenie maksymalnego zużycia tlenu i siły 

mięśniowej. Ćwiczenia ruchowe mają znaczny wpływ na pozytywną samoocenę pacjenta, 

obniżenie stanu znużenia, jak również poprawiają koordynację ruchów
47

. 

Następnym problemem z jakim borykają się pacjenci dializowani w swoim życiu jest 

ograniczenie pracy zawodowej lub całkowita rezygnacja z niej. W różnych badaniach 

przeprowadzonych we współpracy z osobami hemodializowanymi autorzy osiągnęli bardzo 

podobne wyniki, ok. 85 % osób dializowanych to osoby niepracujące lub ograniczone 

zawodowo
48

. Respondenci podali w 68 %, że rozpoczęcie dializoterapii znacząco ograniczyło 

pracę zawodową. Aż 40 % z nich zostało zmuszonych do całkowitego zrezygnowania z pracy 

zawodowej, natomiast 13 % respondentów musiało ograniczyć liczbę godzin w pracy.  

5 % osób biorących udział w badaniu, zadeklarowało, że zmieniło pracę na inną
49

. 

Konieczność rezygnacji z pracy przez osoby dializowane znacznie obniża jakość życia, 

chociażby poprzez ograniczenie dochodów rodziny. Nie rzadko występuje sytuacja, gdy 

główny żywiciel rodziny zachoruje i rodzinie trudno utrzymać się z pensji jednego  

z rodziców. Nawet, gdy pacjent z tytułu swojej choroby uzyska rentę to w przypadku 

choroby, większość z niej przeznaczona jest na comiesięczny zakup lekarstw, na koszty 

pokrycia transportu do Ośrodka Stacji Dializ i z powrotem do domu. Pamiętać należy o tym, 

że uzyskana renta z tytułu niezdolności do pracy nie osiągnie w swojej wysokości tyle co 

dochód przeciętnego pracownika.  

Poza pracą czy też aktywnością fizyczną dla pacjenta ogromne znaczenie mają 

kontakty towarzyskie. Choroba i konieczność długotrwałej dializoterapii wpływają 

negatywnie na jakość oraz liczbę kontaktów towarzyskich osób chorych
50

. W dalszej 

kolejności, obok spotkań towarzyskich można również wspomnieć o zainteresowaniach. 
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Osoby chorujące na przewlekłą niewydolność nerek zaobserwowali, że choroba zmieniła ich 

postrzeganie świata, przyczyniła się do ograniczenia ich zainteresowań. Osoby korzystające  

z hemodializy musiały również znacznie ograniczyć lub całkowicie zrezygnować z wakacji 

wypoczynkowych. Ze względu na przebywanie kilka razy w tygodniu na Stacji Dializ, 

wyjazd na dłuższy urlop stał się niemożliwy. Brak wypoczynku w innym miejscu często 

powoduje wypalenie człowieka, znużenie swoim życiem i narastającą depresję. Człowiek nie 

ma okazji, żeby odpocząć, chociaż przez kilka dni nie myśleć o problemach i chorobie. Ciągła 

droga pomiędzy domem a Stacją Dializ powoduje, że pacjenci nierzadko trudzą się z myślą  

o utracie sensu życia. Osoby hemodializowane przyznają, że choroba wyklucza ich z życia 

towarzyskiego, z aktywnego udziału w społeczeństwie. Takie zmiany prowadzą również do 

zamknięcia się przed rodziną, znajomymi w czterech ścianach i odrzuceniu pomocy od 

najbliższych osób. Znaczna część pacjentów dializowanych biorących udział w badaniu, nie 

podejmowała tematów związanych ze swoją chorobą, wśród rodziny, znajomych czy 

współpracowników, ze względu na obawy przez brakiem zrozumienia, odrzucenia lub 

nieprawidłowo pojętego współczucia
51

. 

Badania przeprowadzone w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu i Szpitalu 

Wojewódzkim w Opolu potwierdziły zebrane informacje przez innych badaczy, które dotyczą 

zaburzeń codziennego funkcjonowania pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. Liczne 

dowody świadczące o złej jakości życia osób dializowanych oraz występujące problemy, 

świadczą o tym, że badania na ten temat powinny być nieustannie kontynuowane. Rozwój 

badań dotyczący osób dializowanych pomógłby w zwiększeniu przekazywania wiedzy na 

temat choroby przewlekłej niewydolności nerek, co w dalszych krokach pozwoliłoby na 

ułatwienie życia społecznego, towarzyskiego i zawodowego osób dializowanych.  

 

3.3 Źródła niepokoju pacjentów długotrwale dializowanych 

  Proces dializoterapii u osób ze schyłkową niewydolnością nerek, jest etapem leczenia, 

który znacząco się zmienia w stosunku do okresu przed rozpoczęciem dializ. Bez względu na 

wiek, wykształcenie, typ osobowości czy  świadomość choroby, każdy pacjent zdaje sobie 
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sprawę z faktu, że zabieg dializy ratuje mu życie
52

. Prawie każdy człowiek, który w swoim 

życiu musi zmierzyć się z chorobą przewlekłą, doświadcza negatywnych emocji, które 

towarzyszą mu podczas otrzymania diagnozy dotyczącej stanu zdrowia. Emocje te budzą  

u człowieka strach związany z własną przyszłością. Najczęściej wiąże się to  

z długotrwałym leczeniem, ostatecznym wynikiem, nasileniem fizycznego bólu, cierpieniem, 

okaleczeniem ciała, ograniczeniem dotychczasowej aktywności, izolacją od świata, 

odrzuceniem przez bliskich, zależności od innych, byciem balastem dla rodziny oraz własną 

śmiercią
53

. To w jaki sposób człowiek przyjmie diagnozę, spojrzy na swoją chorobę i na to  

z czym się musi zmierzyć, może być zakorzenione we wcześniejszym pesymistycznym 

usposobieniu człowieka, w jego spojrzeniu na świat, predyspozycjach osobowościowych czy 

też wcześniejszych doświadczeniach. Ważną rolę odgrywa również wsparcie rodziny i osób 

bliskich, a właściwie brak wsparcia. Pacjent może również odczuwać brak sensu życia  

w chorobie oraz potraktować chorobę jako zagrożenie, które zakłóca dotychczasowe 

poukładane życie, stan równowagi życiowej i poczucie bezpieczeństwa. Podczas choroby 

jedną z emocji, która najczęściej towarzyszy pacjentowi jest niepokój. Poczucie niepokoju ma 

zarówno negatywne, jak pozytywne oddziaływanie na człowieka. Pozytywne oddziaływanie 

polega na mobilizowaniu pacjenta do szukania specjalistycznej pomocy oraz przestrzegania 

zaleceń lekarskich, natomiast negatywne działanie niepokoju
54

 obejmuje trudności  

w koncentracji uwagi, zaburzenia pamięci, myślenia, drażliwość, stany depresyjne, brak 

poczucia sensu życia, zachowania rezygnacyjne, w tym także autodestrukcyjne
55

. Pacjenci, 

którzy muszą zmierzyć się z poważnym przeciwnikiem, jakim jest choroba niewydolności 

nerek, odczuwają niewątpliwie lęk. Podwyższony poziom lęku można zaobserwować  

w obszarze życia rodzinnego i zawodowego, ale również w obszarze aktywności ruchowej  

i swoich zainteresowań, kontaktach z innymi ludźmi i osobistego poczucia niezależności. Po 

usłyszanej diagnozie bardzo trudno zaakceptować schorzenie, nasilające się uciążliwości 

somatyczne oraz reakcje na zabiegi hemodializacyjne. Niezależnie od tego,  z czym wiąże się 

poczucie lęku, można zidentyfikować następujące źródła niepokoju: nieprzewidywalność 
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statusu zdrowia oraz skutków leczenia, perspektywa przeszczepu organu oraz perspektywa 

przedwczesnej śmierci, zmiana jakości życia, osamotnienie, utrata ważnych funkcji ciała, 

procedura zabiegu hemodializy, reżim leczenia, bezradność życiowa oraz perspektywa życia 

najbliższych
56

. 

 Niewątpliwie do źródeł niepokoju wśród pacjentów chorych i leczonych 

nerkozastępczo można dodać funkcjonowanie seksualne. Przeszkody natury somatycznej, 

które skutkują utratą intymności seksualnej, mają niezwykłe obciążenie psychiczne. Dotyczy 

to między innymi problemów z zajściem w ciąże u kobiet i aspektu aktywności intymnej  

u mężczyzn
57

. Jako źródło niepokoju u pacjentów można również uznać poczucie utraty 

kontroli nad własnym życiem, organizmem i stanem zdrowia. „Życie pacjenta poddawanego 

hemodializie przebiega w okresach względnej stabilności zdrowia, przeplatanych 

niestabilnością i powtórnym odzyskaniem równowagi”
58

. Osobie chorej zawsze towarzyszy 

lęk i niepewność związana z jakością samopoczucia po dializie. W miarę upływu czasu 

narasta również niepokój związany z długoterminową perspektywą powikłań długotrwałej 

dializoterapii oraz postępująca słabość organizmu. Bernarda Bereza w swoich badaniach, 

których głównym tematem były źródła niepokoju pacjentów hemodializowanych, zauważyła, 

że niepokojącym dla pacjentów jest również techniczna strona dializy oraz zabiegi 

poprzedzające dializoterapię. Obawy, które temu towarzyszą są wyrazem stresu 

psychologicznego i mogą dotyczyć np., lękiem przed wbijaniem igieł, wstawiania cewników 

czy przewidywania kłopotów z przetoką. Ślady po wielokrotnych wkłuciach w obrębie 

przetoki, jak się okazało, w wielu środowiskach spotyka się z niezrozumieniem i błędnym 

utożsamianiem chorego np. ze środowiskiem narkomanów
59

. Mimo upływu czasu, wielu 

pacjentów odczuwa niepokój związany z przystosowaniem się do ograniczeń narzuconych 

przez chorobę i sposób leczenia. Dla pacjentów porzucenie dotychczasowej pracy zawodowej 

i uczęszczanie kilka razy w tygodniu do Stacji Dializ, aby tam korzystać z terapii stanowiło 

ogromne wyzwanie. Obawy nie dotyczyły tylko korzystania ze sztucznej nerki, ale wielu 

pacjentów obawiało się również niesprostaniu restrykcjom związanym z chorobą. Codzienna 
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kontrola masy ciała, utrzymanie zaostrzonej diety i przyjmowanie minimalnej ilości płynów 

w ciągu dnia spotęgowało narastające napięcie i niepokój.  

Ostatnim i najważniejszym źródłem niepokoju dla pacjentów jest doświadczenie 

dializacyjne dotyczące przeszczepu nerki. W badaniu przeprowadzonym przez Bernardę 

Bereza, aż co 5. osoba przebyła epizod niepomyślnej transplantacji nerki
60

, co w dalszej 

konsekwencji prowadzi do kształtowania negatywnych postaw wobec przeszczepu. Według 

badań, co siódma osoba jest włączona na listę oczekujących na transplantację, natomiast co 

czwarta osoba nie poddałaby się zabiegowi. Specyficzny rodzaj zgłaszanego lęku, obejmuje 

świadomość dużego ryzyka odrzucenia organu i konieczności powrotu do dializ. Źródłem 

obaw związanych z transplantacją nerki może być również niedostateczna liczba dawców czy 

niestabilny stan zdrowia pacjenta.  

Podsumowując źródła niepokoju u pacjentów hemodializowanych, należy zwrócić uwagę na 

reakcję emocjonalną pacjentów. Emocje takie jak lęk, niepewność, niepokój czy strach u osób 

przewlekle chorych występuje szczególnie często. Identyfikacja źródeł problemów, 

konfrontacja lub zbliżenie się do negatywnych emocji, może prowadzić do zmniejszenia jego 

nasilenia. Należy pomóc osobie chorej przepracować doświadczony niepokój i w ten sposób 

pozwolić pacjentowi na poprawę stanu psychicznego
61

. 
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4. Rola i znaczenie rodziny w życiu człowieka 

 Satysfakcjonujące relacje rodzinne są jednym z najważniejszych czynników 

warunkujących dobrostan psychiczny człowieka. Wzajemne wsparcie członków rodziny 

potrafi ochronić człowieka przed negatywnymi skutkami psychologicznymi i zdrowotnymi 

stresu. Wszystkie emocje związane z rozwojem relacji międzyludzkich nabierają znaczenia  

w chwili, gdy człowiek staje w obliczu krytycznych wydarzeń  życiowych. Do takich 

krytycznych wydarzeń można zaliczyć m.in. zdiagnozowanie choroby, wypadek lub śmierć 

bliskiej osoby. Dlatego właśnie należy pamiętać o wykorzystywaniu strategii radzenia sobie  

z trudną sytuacją życiową i wsparciu rodzinnym.   

 

4.1 Wpływ choroby na życie rodzinne 

W badaniach przeprowadzonych przez Anetę Wojczyk „Problemy codziennego życia 

hemodializowanych pacjentów”, które dokładniej zostały przeanalizowane w poprzednim 

rozdziale, jest również zbadane jaki wpływ ma choroba na życie rodzinne. Według autorki, 

niecałe 70 % badanych pacjentów twierdziło, że choroba nie miała znaczącego wpływu na 

relacje jakie panowały wśród członków rodziny. 19 % badanych natomiast stwierdziło, że 

rodzina nieustannie każe im odpoczywać i wyręcza ze wszystkich obowiązków domowych. 

Natomiast niewielki odsetek badanych (2 %) stwierdza, że poprzez chorobę znacznie 

pogorszyły się stosunki rodzinne. Jak podają pacjenci rodziny unikają ich i boją się 

przebywać na co dzień z osobą chorą
62

. Wynika to z tego, że zarówno osoba chora jak  

i  pozostała rodzina sami nie potrafią przepracować choroby bliskiej osoby i w związku z tym 

to wszystko doprowadza do wielu innych problemów i konfliktów rodzinnych. Osoby 

przewlekle chorujące często doświadczają poczucia ciężaru dla rodziny oraz bliskich, a także 

obawiają się zdrady współmałżonka lub rozwodu ze względu na występującą chorobę
63

. Nie 

tylko pacjent powinien otrzymać wsparcie psychologiczne podczas trwania choroby, ale 

pozostali członkowie rodziny także. Wieloletnie badania potwierdziły, że wsparcie rodziny 

 i przyjaciół sprawia, że osoba doświadczająca choroby nie czuje się osamotniona w tym co ją 
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spotkało. Misiewicz
64

 również w swoich badaniach potwierdza tezę, że osoby chore, które 

mogą liczyć na wsparcie rodziny, odczuwają stabilizację i bezpieczeństwo. Jednocześnie te 

same badania pokazały, że ok. 30 % respondentów podało, że choroba spowodowała 

ograniczenie stosunków rodzinnych
65

. Zdiagnozowanie choroby przewlekłej stanowi jedno  

z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka, które wywołuje nieprzyjemne emocje 

wywołane zagrożeniem życia
66

. Uczucie niepokoju i lęku, z którym zmaga się człowiek  

w obliczu choroby, wynika często z zagrożenia pochodzącego z wnętrza człowieka lub jego 

otoczenia
67

. Zdolność odczuwania strachu, obawy, czy niepokoju ostrzega nas przed 

niebezpieczeństwem i w ten sposób człowiek chroni swoje zdrowie i życie
68

. Mimo iż 

zastosowanie leczenia nerkozastępczego u pacjenta z niewydolnością nerek zmniejszyło 

zagrożenie śmiercią, to mimo wszystko przysporzyło chorym osobom problem  

z przystosowaniem swojego organizmu do przewlekłego leczenia nerkozastępczego.  

 

4.2  Wsparcie rodziny dla pacjenta z niewydolnością nerek 

W świetle długotrwałych badań naukowych wskazać można powiązanie nie pomiędzy 

ilością, ale jakością relacji interpersonalnych a psychicznym dobrostanem człowieka. 

Wsparcie, które zostaje przekazane osobie chorej, wcale nie musi być rozległe, aby właściwie 

spełniać swoją rolę. W obliczu krytycznych wydarzeń życiowych najważniejsze jest, aby 

pomóc jednostce uporać się z doraźnymi i negatywnymi skutkami oraz chronić od 

potencjalnych szkodliwych następstw choroby dla zdrowia psychicznego i fizycznego
69

. 

Mocne więzi rodzinne mogą stanowić potencjał, który członkowie rodzin mogą wykorzystać 

do radzenia sobie z kryzysem związanym z chorobą. Jednak uwikłanie w nieudane relacje, 
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związane z negatywnymi emocjami, może bardziej zaszkodzić niż występujące poczucie 

osamotnienia
70

. Dla pacjenta doświadczającego długotrwałej choroby, właściwe wsparcie 

emocjonalne jest kluczowym elementem do osiągnięcia sukcesu terapeutycznego. Dotyczy to 

również większości pacjentów leczonych nerkozastępczo. Należy mieć na uwadze, że 

choroba może doprowadzić do kryzysu nie tylko chorego pacjenta, ale również bliskich 

członków rodziny czy tez przyjaciół. Rodzina również musi dostosować się do nowej, 

nieznanej i trudnej sytuacji, w której się znajduje
71

. Choroba zazwyczaj pojawia się nagle, 

niespodziewanie, dlatego jeśli pacjent może liczyć na wsparcie rodziny i przyjaciół, nie 

zostaje  z tym sam. Mając możliwość podzielenia się swoimi troskami i obawami, człowiek 

nie ma poczucia osamotnienia w swojej chorobie. Niezwykle ważne jest ukazanie drugiej 

osobie, że ma dla kogo żyć, że jest potrzebny swojej rodzinie – ukazanie tego jest dla osoby 

chorej bezcenne, ponieważ uświadomienie sobie, że jest się potrzebnym i akceptowanym, 

pomaga zwalczyć obniżające się poczucie wartości i przydatności. Okazane wsparcie ze 

strony bliskich osób daje poczucie bezpieczeństwa, które jest zdecydowanie niezbędne  

w trudnych chwilach życiowych
72

. Najbliższa rodzina, przyjaciele, współpracownicy  

z otoczenia chorej osoby stanowią układ wspierający, który jednocześnie stanowi wsparcie 

społeczne, sprzyjające zrozumieniu i akceptacji swojej choroby. Brak należytego wsparcia 

 i zrozumienia ze strony osób najbliższych czasami jest przyczyną narastającej frustracji 

 i beznadziejności a także poczucia niskiej wartości społecznej. Takie działania prowadzą do 

zniechęcenia, konfliktów, braku chęci współpracy z personelem medycznym 

 i nieprzestrzeganiu zalecanej diety i przepisanych leków, a w niektórych przypadkach 

również do depresji.  

Ogromnego wsparcia emocjonalnego potrzebują również pacjenci, którzy oczekują na 

transplantację nerki. Mimo iż planowany zabieg przeszczepienia nerki wzbudza u pacjentów 

pozytywne emocje, to jednak oczekiwanie na przeszczep często wywołuje u pacjenta lęk 

przed nieznanym. Spowodowane jest to tym, że pacjent nie wie co czeka go po transplantacji, 
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czy nerka przyjmie się prawidłowo w organizmie, czy jego stan zdrowia pozwoli na 

przeszczep. Z oświadczenia pielęgniarskiego wynika, że wraz z wydłużającym się czasem 

oczekiwania, poziom napięcia emocjonalnego wzrasta. Przyczynę pojawiającego się napięcia 

emocjonalnego może stanowić brak dostatecznej wiedzy o transplantacji oraz niewłaściwe 

relacje z personelem. Prowadzenie profesjonalnej edukacji przedtransplantacyjnej, która 

pomaga przygotować się do  zabiegu przeszczepienia nerki łagodzi niekorzystne emocje  

u pacjentów
7374

. Takie zachowanie jest uzasadnione, ponieważ przeszczepienie nerki czasem 

niesie ze sobą zagrożenie wystąpienia powikłań. W takich sytuacjach najlepszym 

rozwiązaniem jest spokojna, rzeczowa rozmowa, która wpływa pozytywnie na wzajemne 

zaufanie i prowadzi do uzyskania wewnętrznego spokoju pacjenta.  

W obliczu choroby duże znaczenie ma to w jaki sposób zachowuje się życiowy partner 

osoby przewlekle chorej. Zazwyczaj występuje wiele obaw w związku z zaistniałą sytuacją, 

bowiem w opinii społecznej związek z osobą przewlekle chorą stanowi bardziej opiekę nad 

chorą osobą niż partnerstwo dwojga ludzi. Życie, które na ogół miało przebiegać 

bezproblemowo, nagle stawia ludzi przed trudnym wyzwaniem życiowym. Informacja  

o chorobie pojawia się nagle i jest zaskoczeniem dla wszystkich, nie tylko dla samego 

chorego, ale również jego partnera życiowego. Osoby będące w związku mają swoje plany  

i marzenia na przyszłość, które niestety w związku z chorobą trzeba przewartościować. 

Często bywa tak,  że życiowy towarzysz nie potrafi sprostać wyzwaniu i nie potrafi iść przez 

życie wyznaczone kolejnymi dializami chorego partnera
75

. W sytuacji, gdy związek rozpadnie 

się z powodu choroby, może to okazać się kolejnym ciosem nie do pokonania dla osoby 

chorej. Jeśli jednak związek został oparty na szczerym i głębszym uczuciu, dwoje ludzi ma 

również ze sobą dzieci, to wtedy łatwiej poradzić sobie z taką negatywną zmianą w swoim 

życiu. Zazwyczaj takie wyzwania wymagają zarówno od partnerów, ale ich dzieci 

przeorganizowania całego swojego dotychczasowego życia i kolejnych planów na przyszłość. 
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Podczas prowadzonych zabiegów w Stacji Dializ, czy też przebywania w Szpitalu z różnych 

powodów, pacjent jest częściowo wyłączony z życia rodzinnego. Jednak dzięki zaufaniu, 

miłości i wsparciu rodziny mogą przetrwać wszystkie najtrudniejsze momenty leczenia 

nerkozastępczego. Jedną z najważniejszych relacji w życiu człowieka jest związek partnerski. 

Jeżeli będzie trwały, oparty na szczerości, uczciwości i wspólnej wizji życia codziennego  to 

 z pewnością partner osoby chorej podejmie wyzwanie wspólnego życia
76

.  

Wsparcie, jakie członkowie rodziny mogą okazać osobie dializowanej przejawia się 

we wszystkich aspektach życia. Zazwyczaj największe wsparcie osoba chora otrzymuje 

właśnie od swojego życiowego partnera oraz dzieci. Ale takie wsparcie mogą również okazać 

rodzice czy rodzeństwo osoby chorej. Wszystko to zależy od sytuacji w danej rodzinie, od 

relacji, od wieku pacjentów i wielu innych czynników. Niezależnie od tego, czy choroba 

dotknęła dziecko, głowę rodziny czy osobę starszą w rodzinie, należy podjąć odpowiednie 

kroki, które wystarczająco zapewnią wsparcie w najtrudniejszych chwilach. Każdy chorujący 

może potrzebować innej formy wsparcia, czasami wystarczy tylko rozmowa, obecność  

a innym razem będzie potrzebna pomoc finansowa, która również da poczucie 

bezpieczeństwa i komfortu. Chorzy pacjenci, którzy mają wsparcie w rodzinie, o wiele lepiej 

przechodzą proces leczniczy i terapeutyczny. Pozytywne efekty widać zarówno w formie 

fizycznej, jak i psychicznej pacjenta. Tak jak zostało wcześniej wspomniane w niniejszej 

pracy, wsparcie dla osoby dializowanej jest potrzebne na wielu płaszczyznach życiowych. 

Przede wszystkim wsparcie emocjonalne, ale również wsparcie w codziennych czynnościach. 

Warto tutaj wspomnieć, że pomoc może sprowadzać się do wyręczania chorego  

w wykonywaniu niektórych czynności dnia codziennego, które sprawiają trudność lub  

w takich, których nie jest w stanie wykonać sam. Należy jednak pamiętać, aby subtelnie 

wspomagać chorego członka rodziny w czynnościach, bez narzucania się, ponieważ 

wykonywanie wszystkich czynności, nawet takich, które będzie potrafił zrobić sam, może 

zbudować u niego przeświadczenie, że jest ciężarem dla rodziny. Jaką pomoc można udzielić 

osobie dializowanej? Wsparcie w codziennych czynnościach może polegać na działaniach 

takich jak np. dowóz na dializę oraz odbiór z dializy, przygotowywanie posiłków oraz pomoc 
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w przestrzeganiu diety dostosowanej indywidualnie dla pacjenta, pomoc w codziennej 

higienie czy przygotowanie świeżych ubrań. Często osoby dializowane poruszają się na 

wózkach inwalidzkich i problemem dla nich może być spacer. Dlatego ważne jest, aby 

zapewnić odpowiedni czas na świeżym powietrzu, zabrać osobę chorą na spacer lub pomóc 

 w innych aktywnościach ruchowych. Osoby chore ze względu na stan zdrowia dużą część 

spędzają w domu, odpoczywając. Dlatego ważne jest, aby zapewnić odpowiedni komfort, np. 

poprzez zachowanie porządku w domu, częstą zmianę pościeli w łóżku chorego itp.  

Pomoc oferowana ze strony rodziny nie sprowadza się tylko do pomocy oferowanej  

w domu osoby dializowanej. Okazać wsparcie można również za pomocą współdziałania 

rodziny osoby chorej z lekarzami. Zainteresowanie się stanem zdrowia pacjenta, 

przekazywanie lekarzom informacji na temat samopoczucia czy zdrowia pacjenta po dializie 

jest niebywale cenne. Pacjent dializowany często musi jeździć na różnego rodzaju badania, na 

wizyty do innych szpitali specjalistycznych, które nierzadko znajdują się w innym dużym 

mieście, oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów od miejsca zamieszkania. Pomoc w dotarciu 

na umówioną wizytę oraz załatwienie wszelkich formalności, znacząco ułatwi choremu 

funkcjonowanie w sytuacji doświadczenia choroby.  

Rola wsparcia emocjonalnego dla osoby długotrwale dializowanej ma kluczowe 

znaczenie na każdym etapie choroby. Potrzeba wsparcia dotyczy zarówno na etapie leczenia 

nerkozastępczego, jak i etapie transplantacji. Niestety ze względu na słabo rozwiniętą pomoc 

psychologiczną dla pacjentów z niewydolnością nerek, pozostaje jedynie wsparcie ze strony 

najbliższych osób oraz personelu medycznego. Na początku leczenia sztuczną nerką osobie 

chorej trudno przyzwyczaić się do życiowych zmian, do zmian planów na przyszłość. Trudno 

zaakceptować siebie w nowej roli. Właśnie wtedy warto poprosić rodzinę, osoby bliskie  

o wsparcie, dzięki któremu można stworzyć nową perspektywę życia z chorobą. 
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5. Pomoc w problemach emocjonalnych pacjentów dializowanych 

5.1 Pomoc psychologiczna dla pacjentów dializowanych 

Ze względów ekonomicznych w polskich stacjach dializ pacjenci rzadko są objęci 

pomocą psychologiczną. Mimo narastających argumentów, opieka psychologiczna jest na 

bardzo niskim poziomie co negatywnie wpływa nie tylko na emocje pacjenta, ale również 

cały proces leczenia. Włączenie pomocy psychologicznej na różnych etapach leczenia 

choroby zasadniczo wpływa na to, jak pacjent radzi sobie z chorobą, wpływa na jakość 

leczenia, czyli w głównej mierze na gotowość i zaangażowanie osoby chorej w proces 

terapeutyczny. W 2011 roku pojawił się pomysł nawiązania współpracy między placówką 

świadczącą usługi medyczne dla osób z chorobami nerek (Centrum Dializ Fresenius we 

Wrocławiu) a Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
77

. Powstała inicjatywa 

zakładała częściowe zapełnienie luki w dostępie pacjentów do pomocy psychologicznej. Od 

początku starano się, aby korzyści poniosły obydwie strony, czyli zarówno pacjenci i personel 

medyczny oraz studenci i wykładowcy uniwersyteccy. Współpraca, pomiędzy uczelnią  

a szpitalem jest przykładem tzw. dobrej praktyki, możliwej do zrealizowania także w innych 

placówkach. Jak już wiadomo z poprzednich rozdziałów, hemodializa mimo iż dla wielu 

pacjentów jest jedyną szansą na dalsze życie, to znacznie obniża jakość życia osób chorych. 

Psychologiczne konsekwencje choroby mają znaczny wpływ na jakość leczenia i przebieg 

choroby. W procesie terapii nerkozastępczej ważna jest gotowość i zaangażowanie chorego  

w proces terapeutyczny oraz jego współpraca z personelem medycznym
78

. Tak ważne jest 

zastosowanie pomocy psychologicznej na wszystkich etapach leczenia, począwszy od fazy 

oswojenia się z chorobą, aż do fazy pogodzenia się z takim rozwojem sytuacji. Pozytywny 

udział psychologów w terapii nerkozastępczej potwierdzają długotrwałe badania nad tym 

tematem. Co więcej potwierdzone zostało to również w eksperymencie, w którym podzielono 

osoby dializowane na dwie grupy
79

. Pierwsza grupa poza rutynowym oddziaływaniem 
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medycznym uczestniczyła dodatkowo w ośmiotygodniowym treningu radzenia sobie ze 

stresem,  co w porównaniu z drugą grupą wskazało na poprawę w zakresie postrzegania 

stresu, obniżenie wskaźników depresji oraz wzrost odczuwanej jakości życia
80

. Można 

wywnioskować zatem, że pomoc psychologiczna, programy edukacyjne i wsparcie 

emocjonalne przyczyniają się do poprawy samopoczucia oraz jakości życia zarówno 

pacjentów, jak i ich rodzin. Według Leung
81

 psychologiczna interwencja powinna zostać 

podjęta już na etapie rozpoznania choroby. Na podstawie informacji o przebiegu leczenia, 

analizy potrzeb i identyfikacji problemów i zasobów chorego powinno się ułożyć 

indywidualny plan pomocy dla każdego pacjenta. Co ważne, Leung nie zapomina również  

o rodzinach osób chorych, twierdząc, że dla nich również powinno być dostępne wsparcie 

psychologiczne. Do grupy osób potrzebujących pomocy psychologicznej zaliczono również 

personel medyczny, który na co dzień konfrontuje się z trudnymi postawami i emocjami 

pacjentów dializowanych
82

.  

Jednak jak wspomniano na początku, mimo iż przywołano wiele argumentów za tym, 

że pomoc psychologiczna powinna być dostępna dla każdego pacjenta korzystającego  

z dializoterapii, to nadal obecność Psychologa na Stacji Dializ jest rzadkością. O ile  

w szpitalach onkologicznych forma pomocy psychologicznej jest konieczna i praktykowana 

od dłuższego czasu, tak co do przyjęcia w środowisku osób chorych na niewydolność nerek 

trudno o zrozumienie i przyjęcie w placówkach dializ psychologa. Mimo wszystko problem 

ten jest dostrzegany przez personel medyczny, który każdego dnia ma bezpośredni kontakt  

z pacjentami i w miarę możliwości poszukuje dostępnych rozwiązań i możliwości uzyskania 

wsparcia psychologicznego. Taka pomoc jest niezbędna, ponieważ pacjenci uczestnicząc  

w rozmowach, mogli podzielić się swoimi problemami i refleksjami osobom, które chętnie 

poświęcają im czas i aktywnie słuchają, przy okazji dodając wsparcia i zainteresowania.  
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Wystąpienie choroby przewlekłej w szczególności może być trudne dla mężczyzn  

w wieku produkcyjnym, którzy nierzadko występują z roli żywiciela rodziny, który dba o byt 

i dobro rodziny. Natomiast w przypadku kobiet choroba może ograniczyć nie tylko życie 

zawodowe, ale również rolę matki. Znacząco zaburzona zostaje wtedy organizacja 

funkcjonowania życia domowego, w wielu przypadkach następuje również spadek poczucia 

pewności siebie, atrakcyjności oraz własnej wartości. W momencie wystąpienia choroby, 

pacjenci izolują się społecznie, ograniczają kontakty z ludźmi, wielokrotnie nawet  

z najbliższą rodziną. Dlatego właśnie tak bardzo potrzebna jest pomoc psychologiczna, która 

zapewni wskazanie drogi do tego, aby zrozumieć chorobę, zaakceptować ją i dostosować do 

swojego życia oraz do życia rodziny.  

 

5.2 Pracownik Socjalny na Stacji Dializ  

 Każdy pacjent, który korzysta z dializoterapii chciałby przede wszystkim móc dobrze 

żyć. Dla osoby przewlekle chorej bardzo ważne jest, aby utrzymać swoją rolę społeczną, 

zachowując tym samym poczucie normalności i kontroli nad swoim życiem. W obszarze 

leczenia nerkozastępczego potrzebna jest szersza edukacja środowiska lekarskiego, ale 

również niezbędne staje się stworzenie strategii zarządzania organizacyjnego, takiego aby 

pacjenci oraz ich bliscy mogli odczuwać lepszą jakość życia, pomimo swojej choroby 

 i doskwierających dolegliwości. Ważne jest stworzenie takiego planu i działań, które pomogą 

osobom dializowanym cieszyć się życiem w sposób jak najbardziej zbliżony do życia osób 

zdrowych. Obecne podejście leczenia nerkozastępczego skoncentrowane jest w głównej 

mierze na przedłużeniu życia, z czym od lat nefrologia radzi sobie coraz lepiej. Niestety nadal 

zapomina się o jakości życia danego pacjenta. Oprócz wspomnianego w poprzednim 

podrozdziale psychologa, pojawia się potrzeba zatrudnienia kompetentnej osoby na 

stanowisku pracownika socjalnego.  

Pracownik socjalny powinien być dostępny dla pacjentów zawsze wtedy, kiedy 

potrzebują jego pomocy. I nie tylko dla pacjentów, ale również dla rodziny chorego. U osób 

długotrwale dializowanych choroba ma negatywny wpływ na wiele aspektów życia 

społecznego i zawodowego. Obowiązki, które mieściłyby się w zakresie pracy osoby 

zatrudnionej na stanowisku Pracownika Socjalnego to między innymi pomoc w pozyskiwaniu 

świadczeń socjalnych, edukacja pacjentów oraz zachęcanie i angażowanie pacjentów do 
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współpracy. Potrzeba zatrudnienia kompetentnej osoby na tym stanowisku wynika chociażby 

z tego, że choroba przewlekła znacząco wpływa na sytuację materialną pacjenta. Wiąże się to 

oczywiście z wysokimi opłatami za lekarstwa czy z kosztami transportu na Stację Dializ  

i z powrotem do miejsca zamieszkania. Pacjenci, zwłaszcza starsi lub samotni, często nie 

mają świadomości, że mogą otrzymać dodatkową pomoc finansową i opiekuńczą. Dlatego 

właśnie jeszcze raz należy podkreślić znaczącą rolę Pracownika Socjalnego na Stacji Dializ. 

Pracownik Socjalny może pomóc uzyskać pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej, jak  

i również różnego rodzaju środki pomocowe z PFRON, np. pomoc finansowa na remont 

łazienki, w przypadku gdy pacjent dializowany jeździ na wózku inwalidzkim. Pacjenci 

słabowidzący mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu komputerów, oprogramowania lub 

innych urządzeń, które będą dostosowane do ich potrzeb. Osoby dializowane kilka lub 

kilkanaście razy w roku muszą korzystać z wizyt u lekarza specjalisty, który czasami nie jest 

dostępny w Szpitalu lub na Stacji Dializ, z której aktualnie korzystają pacjenci. W takich 

sytuacjach wielokrotnie czas oczekiwania jest bardzo wydłużony. Często chorzy dializowani 

nie mają wiedzy na temat przysługujących im praw w związku z różnymi grupami 

niepełnosprawności. Od 1 lipca 2018 roku, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności 

mają pierwszeństwo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz farmaceutycznej. Dotyczy to 

również między innymi osób ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki,  

a także pomocy innej osoby z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. W sytuacji, gdy 

pacjent sam nie może umówić się do lekarza specjalisty, mógłby uzyskać pomoc w tym 

zakresie od Pracownika Socjalnego. Czasami zadania Pracownika Socjalnego mogą się 

sprowadzać do działań z pozoru prostych, jednak dla osoby dializowanej niemożliwych do 

wykonania lub sprawiających trudności. Taka pomoc może polegać na wypełnieniu 

odpowiednich dokumentów do ZUS, KRUS czy innych instytucji udzielających pomocy oraz 

przekazaniu ich do tychże instytucji a następnie działaniu w imieniu chorego za pomocą 

udzielonego pełnomocnictwa. Jeśli pacjent jest na tyle samodzielny lub rodzina pacjenta jest 

gotowa udzielić pomocy, to działania Pracownika Socjalnego mogą polegać tylko na 

udzieleniu informacji, gdzie znajduje się dana instytucja lub przychodnia oraz podania danych 

adresowych i kontaktowych. Osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub 

niepełnosprawność wymagają opieki, mogą otrzymać wsparcie opiekuńcze. Pracownik 

Socjalny może pomóc uzyskać takie wsparcie dla pacjenta dializowanego w formie usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.  
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 Pracownik Socjalny powinien uczyć pacjentów dostosowania do życia i do zmian 

związanych z dializoterapią lub przeszczepem nerki. Takie działania mogą być wprowadzone 

za pomocą rozmów z pacjentami o chorobie oraz możliwościach leczenia i szansie na 

przeszczep, za pomocą podjęcia świadomej decyzji dotyczącej opieki. Pomocnym może się 

okazać przeprowadzanie wywiadów, ankiet dotyczących statusu społecznego, samopoczucia  

i sytuacji życiowej oraz istniejących potrzeb, co ułatwi wyciągnięcie prawidłowych wniosków 

dotyczących pomocy i wsparcia, jakiego oczekują pacjenci dializowani. Fundamentem 

prawidłowej współpracy pomiędzy Pracownikiem Socjalnym a pacjentem, powinno być 

zapewnienie towarzystwa oraz wsparcie emocjonalne. Najważniejsza umiejętność 

Pracownika Socjalnego na tym stanowisku to uważne słuchanie, które daje pacjentowi 

poczucie zainteresowania nim i jego chorobą oraz poczucie troski. 

 Powracając do kwestii edukacji pacjenta dializowanego oraz jego rodziny, należy tutaj 

wspomnieć przede wszystkim o tym, że prawidłowa edukacja pomaga w lepszym 

zrozumieniu choroby, w przynoszeniu większych korzyści z leczenia oraz poprawie jakości 

życia. Zadaniem Pracownika Socjalnego może być przekazywanie broszur, artykułów, które 

pomogą pacjentowi zdobyć informacje na temat tego, jak radzić sobie z przewlekłą chorobą. 

W leczeniu nerkozastępczym bardzo ważna jest dieta oraz spożywanie płynów w niewielkich 

ilościach. Za pomocą broszur czy artykułów, można np. przekazać pacjentowi wskazówki czy 

sposoby na zmniejszenie pragnienia picia podczas upalnych dni. Edukowanie rodziny 

pacjenta natomiast może polegać na przekazywaniu wiedzy na temat, jak aktywnie spędzać 

czas rodzinny z osobą dializowaną oraz jak wspierać emocjonalnie chorego członka rodziny.  

 Jak się okazuje, potrzeba pomocy ze strony Pracownika Socjalnego, przekazana dla 

chorego oraz jego rodziny jest nadal niezauważalna. Warto wprowadzić stanowisko pracy dla 

Pracownika Socjalnego na Stacji Dializ, tak jak to jest w przypadku np. Szpitali 

Onkologicznych. 21 kwietnia powstał projekt „Opiekun Socjalny na każdej Stacji Dializ”, 

którego autorem jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych. Stworzony projekt 

w swoich założeniach jest bliski opisanemu powyżej problemowi zatrudnienia Pracownika 

Socjalnego. Jednak różnica jest taka, że zakłada on zatrudnienie na tym stanowisku pacjenta 

dializowanego. Wynagrodzenie zatrudnionego Opiekuna socjalnego  

w większym stopniu pokrywa PFRON. Z jednej strony taka inicjatywa może przynieść 

korzyści zarówno dla pacjenta – Opiekuna Socjalnego, jak i dla pozostałych osób chorych. 

Jednak z drugiej strony czy pacjent dializowany, który sam zmaga się z chorobą przewlekłej 
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niewydolności nerek i korzysta z dializoterapii kilka razy w tygodniu, będzie miał siły, aby 

pomagać w różnych aspektach życiowych pozostałym pacjentom dializowanym? Jeśli jednak 

wielokrotne wnioski i próby utworzenia stanowiska pracy dla Opiekuna Socjalnego na Stacji 

Dializ nie przyniosły oczekiwanych efektów, to należy wspierać takie powstające inicjatywy, 

które powstają po to, aby pomóc osobom dializowanym. Po rozmowie z Panią Prezes 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Długotrwale Dializowanych Iwoną Mazur, na temat 

powstałego projektu, pojawiła się propozycja umieszczenia w projekcie wyników 

przeprowadzonych badań na potrzeby niniejszej pracy magisterskiej. Analiza 

przeprowadzonego badania została szczegółowo przedstawiona w dalszej części pracy.  
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6. Metodologiczne podstawy badań własnych  

 Zgodnie z definicją Janusza Sztumskiego za przedmiot badań, możemy uważać 

szeroko rozumianą rzeczywistość społeczną, na którą składają się: twory materialne, obiekty, 

podmioty, przedmioty, struktury, instytucje, rzeczy, które są namacalne, jak również 

zjawiska, stosunki, procesy, relacje, zależności czy też związki, które z kolei mają charakter 

niematerialny
83

. Idąc dalej, można przytoczyć fragment tekstu autorstwa Tadeusza Pilcha,  

w którym zawarta jest definicja, określająca cel poznania naukowego. Według Pilcha celem 

poznania naukowego jest „zdobycie wiedzy maksymalnie ścisłej, maksymalnie pewnej, 

maksymalnie ogólnej, maksymalnie prostej, o maksymalnej zawartości informacji”
84

. 

Przedmiotem badań może być również określony zbiór osób, zjawisk czy przedmiotów
85

. Aby 

prawidłowo przeprowadzić badania, należy zastosować elementy, które składają się na 

schemat badań środowiskowych. Jednak nie wszystkie badania, wymagają zastosowania 

wszystkich elementów danego schematu lub wymagają uzupełnienia dodatkowymi 

czynnościami.  

 

6.1 Cel, problematyka oraz problemy badawcze  

 W momencie, w którym badacz uświadamia sobie konieczność przeprowadzenia 

badań empirycznych, pojawia się zadanie określenia celu oraz przedmiotu badania. Wpływ na 

to mają różne pojawiające się okoliczności, które z góry narzucają cel i przedmiot badań. Jako 

przykłady możemy podać właśnie podjęcie napisania pracy dyplomowej, która ma mieć 

charakter pracy badawczej.  

Według Tadeusza Pilcha określenie celu badań umożliwia nam skuteczne działanie
86

. Idąc 

dalej, na skuteczne działanie w badaniach naukowych składają się elementy świadomości 

metodologicznej badacza: 

 perspektywa aksjologiczna, czyli rozważania nad wartościami określonego rodzaju, 

np., estetycznymi, moralnymi  
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 perspektywa epistemologiczna, czyli relacje między poznawaniem, poznaniem  

a rzeczywistością  

 perspektywa ontologiczna, czyli rozważania nad strukturą rzeczywistości  

i problematyką związaną z pojęciami bytu, istnienia itp. 

 operatywna wiedza o modelach poznawczych, czyli jaka wiedza operatywna  

o modelach jest niezbędna w badaniu rzeczywistości
87

. 

Celem poznawczym przeprowadzonych badań jest określenie stopnia wpływu 

dializoterapii na jakość życia pacjentów. Natomiast celem praktycznym moich badań jest 

zwrócenie uwagi na braki systemowe w specjalistycznym wsparciu emocjonalnym osób 

dializowanych i ich rodzin. Celem badań, które zostały przeprowadzone na potrzeby pracy 

było zdobycie wiedzy na temat jakości życia osób długotrwale dializowanych, wskazanie 

największych deficytów oraz zależności pomiędzy chorobą a codziennym funkcjonowaniem 

w życiu społecznym. Przede wszystkim badania prowadziły do poznania emocji 

towarzyszących osobom długotrwale dializowanym, które wraz z pojawieniem się choroby 

(często nagle), musiały zmienić swoje życie o 180 stopni.  Badania zostały oparte również  

o własne doświadczenia z osobą długotrwale dializowaną. Jako córka osoby przewlekle 

chorej oraz długotrwale dializowanej (2 lata) doświadczyłam skrajnych zmian w życiu 

pacjenta, ale również najbliższej rodziny, zwłaszcza osób, które na co dzień spędzają czas  

z osobą dializowaną. Własne przeżycia, skłoniły mnie do głębszego zapoznania się z tematem 

przewlekłej niewydolności nerek oraz idącymi za tym zmianami w życiu codziennym.  

Następnym krokiem jest ustalenie pojęcia problemu badawczego. Według socjologa 

Stefana Nowaka jest to pojedyncze pytanie lub wiele pytań, na które badanie ma dostarczyć 

odpowiedź
88

. W mojej pracy główny problem badawczy stanowi: 

PG: Jaki wpływ na jakość życia osób przewlekle chorych oraz jego rodziny mają długotrwałe 

dializy? 

Jednak ze względu na bardzo ogólne założenia głównego problemu badawczego, wyróżniłam 

kilka pytań szczegółowych: 
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P1 Jaki wpływ na ocenę stosowanej metody leczenia nerkozastępczego ma długość czasu 

korzystania z dializoterapii? 

P2: Które czynności życia codziennego pacjentów związane z aktywnością ruchową zostały 

najbardziej ograniczone ze względu na dializoterapię? 

P3: Które z czynników stanowią główne źródła niepokoju pacjentów długotrwale 

dializowanych? 

P4: Które z czynników stanowią główne problemy życia codziennego pacjentów długotrwale 

dializowanych? 

P5: Czy subiektywna ocena swojego stanu zdrowia przez pacjentów dializowanych ma wpływ 

na relacje z rodziną oraz osobami z bliskiego otoczenia? 

P6: Czy i w jaki sposób wsparcie najbliższej rodziny wpływa na subiektywną ocenę własnego 

zdrowia przez pacjentów dializowanych? 

P7: Czy długość czasu korzystania z dializoterapii ma wpływ na sytuację materialną osoby 

dializowanej? 

P8: W jaki sposób osoba zatrudniona na stanowisku psychologa może pomóc w poprawie 

jakości życia osób długotrwale dializowanych? 

P9: Jaką rolę może pełnić osoba zatrudniona na stanowisku Pracownika Socjalnego na stacji 

dializ? 

P10: Czy liczba osób w gospodarstwie domowym pacjenta dializowanego ma wpływ na ilość 

otrzymanego wsparcia ze strony rodziny oraz jego samopoczucie? 

Hipotezy, czyli inaczej twierdzenia naukowe stanowią odpowiedzi na postawione 

problemy badawcze. Hipoteza badawcza ma zadanie wskazać związek pomiędzy zmienną 

zależną i zmienną niezależną. O poprawności hipotezy badawczej stanowi kilka reguł:  

 ogólna, czyli obejmująca wszelkie fakty, zjawiska,  

 jasna, czyli wyrażona w jednoznacznych terminach,  

 wolna od sprzeczności 

 sprawdzalna, czyli możliwa do zweryfikowania w toku przeprowadzonego badania.  
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H1: Wraz z wydłużającym się czasem korzystania z dializoterapii wzrasta pozytywna opinia 

na temat metody leczenia nerkozastępczego wśród pacjentów dializowanych.  

H2: Codzienne czynności związane z aktywnością ruchową są najczęstszymi skutkami, które 

zostały najbardziej ograniczone przez długotrwałą dializoterapię.   

H3: Zmiana jakości życia, nieprzewidywalność skutków leczenia oraz bezradność stanowią 

główne źródła niepokoju pacjentów długotrwale dializowanych. 

H4: Utrata sił witalnych, zmniejszenie aktywności fizycznej oraz problemy ze snem stanowią 

główne problemy życia codziennego pacjentów długotrwale dializowanych. 

H5: Im lepiej swoje zdrowie ocenia pacjent dializowany, tym lepsze relacje z rodziną  

i osobami z bliskiego otoczenia.  

H6: Im większe wsparcie emocjonalne pacjentów długotrwale dializowanych ze strony 

rodziny tym wyższa subiektywna ocena własnego zdrowia.  

H7: Wraz z wydłużającym się czasem korzystania z dializoterapii pogarsza się sytuacja 

materialna pacjenta.  

H8: Pomoc pacjentom w dostosowaniu życia do zmian związanych z dializą lub 

przeszczepem nerki oraz aktywne słuchanie pacjenta, poszukiwanie dostępnych rozwiązań 

pomocy może stanowić główną pomoc psychologiczną dla pacjentów dializowanych.  

H9: Pomoc w wypełnianiu wszelkich dokumentów do ZUS, KRUS, MOPS oraz instytucji 

oraz pomoc pacjentom i ich rodzinom w dostosowaniu życia do zmian związanych z dializą 

lub przeszczepem nerki mogą stanowić główne zadania dla Pracownika Socjalnego. 

H10: Im większa liczba osób z najbliższego otoczenia osoby dializowanej tym większa ilość 

otrzymanego wsparcia oraz wzrost samopoczucia osoby dializowanej.  

H11: Długotrwałe dializy w większym stopniu wpływają na zdrowie psychiczne u mężczyzn 

niż u kobiet.   

H12: Po rozpoczęciu dializoterapii przez osobę chorą zmienia się diametralnie życie 

pozostałych członków rodziny, poprzez zmiany w funkcjonowaniu struktury rodzinnej. 
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6.2 Metody oraz techniki badawcze 

 Podczas przeprowadzania badania trzeba mieć świadomość, że fundamentem 

rzetelności wyników badania jest zastosowanie odpowiedniej metody lub metod badawczych. 

Ze względu na mierzalność wyników, metody dzielą się na ilościowe oraz jakościowe. 

Metoda badawcza to nic innego jak poznanie naukowe (postępowanie), ponieważ odbywa się 

w określonej formie oraz przebiega w planowych i celowych sposobach postępowania 

badawczego. Istnieje wiele metod badawczych, które muszą być wcześniej zaplanowane, 

celowo dobrane i świadomie zastosowane oraz dodatkowo muszą posiadać zasób środków, 

treści badań biorących pod uwagę skuteczność i możliwości zastosowania danej metody oraz 

cele wcześniej zakładanych badań
89

. Oprócz wyżej wymienionych warunków, każda metoda 

badawcza musi spełniać następujące wymogi: 

 jasności, czyli musi być powszechnie zrozumiała, 

 jednoznaczności, czyli powinna wykluczyć dowolność w stosowaniu różnych zasad  

i sposobów, 

 celowości, czyli musi zostać podporządkowana określonemu celowi, 

 skuteczności, czyli powinna dążyć do zamierzonego celu, 

 niezawodności, czyli powinna zapewnić zrealizowanie zamierzonego celu o dużym 

stopniu prawdopodobieństwa, 

 ekonomiczności, czyli powinna pozwolić osiągnąć zamierzony rezultat przy 

osiągnięciu najmniejszych kosztów, najmniejszym zużyciu sił i czasu
90

.  

W literaturze przedmiotu można spotkać wiele definicji dotyczących metod i technik 

badawczych. Jan Grzesiak wyróżnia następujące metody zastosowane w badaniach: sondaż 

diagnostyczny, eksperyment pedagogiczny, metoda indywidualnych przypadków, metoda 

analityczna oraz monografia pedagogiczna
91

. 

 Na potrzeby niniejszej pracy została zastosowana metodologia mieszana, z użyciem 

metody ilościowej oraz jakościowej. W poniższej pracy została zastosowana metoda sondażu 

diagnostycznego oraz metoda Desk Research.  
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 J. Apanowicz, Metodologia ogólna, s.60. 
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 J. Grzesiak, Statystyka w metodologii badań pedagogicznych, s.53. 
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Metoda sondażu diagnostycznego w głównej mierze polega na statystycznym 

gromadzeniu faktów i danych o zjawiskach funkcjonalnych i strukturalnych i ich dynamice 

rozwoju
92

. W metodzie sondażu diagnostycznego, wiedzę osiąga się przeważnie w oparciu 

 o dobraną grupę reprezentatywną. W przypadku przeprowadzonych badań na potrzeby pracy 

magisterskiej, grupę reprezentatywną stanowią osoby długotrwale dializowane. W przypadku 

metody sondażu diagnostycznego, najczęściej stosowaną techniką jest ankietowanie lub 

wywiad
93

. Zastosowano technikę ankietowania, natomiast narzędziem badawczym był 

kwestionariusz ankiety. Badanie ankietowe można klasyfikować według różnorodnych 

kryteriów, np., ze względu na poufność, technikę wypełniania kwestionariusza czy np. ze 

względu na sposób wypełnienia kwestionariusza. Można wyróżnić jeszcze kilka innych 

klasyfikacji, które zostaną przedstawione poniżej.  

 Ze względu na poufność możemy wyróżnić badania anonimowe oraz badania jawne. 

Ze względu na technikę możemy podzielić na tradycyjne, czyli kwestionariusz w formie 

papierowej oraz elektroniczne, kwestionariusz zamieszczony na stronie internetowej oraz 

przesłany pocztą elektroniczną. Kolejnymi sposobami prowadzenia badań ankietowych mogą 

być podzielone ze względu na sposób wypełnienia kwestionariusza, czyli z udziałem 

ankietera (wywiad) oraz bez udziału ankietera (ankieta). Ze względu na zasięg możemy 

rozróżnić pełne (wyczerpujące), które obejmują wszystkie jednostki badanej przez nas 

zbiorowości oraz niepełne (niewyczerpujące), które obejmują tylko wybrane jednostki 

badanej przez nas zbiorowości.  Kolejną klasyfikacją, którą należy tutaj opisać jest sposób 

rozprowadzenia kwestionariusza ankiety, w którym możemy wyróżnić 7 sposobów: 

 pocztowe, czyli kwestionariusz zostaje rozesłany za pomocą poczty na adres 

poszczególnych osób, które zostały wybrane do badania; 

 elektroniczne, czyli kwestionariusz zostaje dostarczony za pośrednictwem strony 

internetowej lub poczty elektronicznej; 

 rozdawane, czyli wręczane osobiście respondentom, a następnie zebrane lub składane 

w określonym miejscu; 

                                                 

 

92
 J. Apanowicz, Metodologia ogólna, s.71, cyt. za: S. Nowak, Metodologia badań społecznych, T. Pilch, Zasady 

badań pedagogicznych.  
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 telefoniczne, czyli wypełniane przez ankietera podczas rozmowy telefonicznej  

z respondentem; 

 ogólnodostępne, czyli wyłożone w ogólnodostępnych miejscach publicznych,  

np. w teatrze; 

 dołączone do kupowanych towarów np. w sklepie
94

. 

 

W mojej pracy badawczej badanie sondażowe przeprowadziłam na dwa sposoby. 

Pierwszym sposobem było przeprowadzenie przy użyciu Internetu za pomocą 

przygotowanego kwestionariusza ankiety. Link do ankiety został umieszczony na portalu 

Facebook, na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych, na stronie Moje 

Nerki oraz stronie Kocham Swoje Nerki. Powyższe grupy są grupami zamkniętymi  

(co oznacza, że chęć dołączenia do grupy oraz decyzja o dołączeniu są weryfikowane  

i podejmowane przez moderatora grupy). Powyższe grupy są stworzone dla osób 

dializowanych oraz ich rodzin, przyjaciół i osób związanych z tematem przewlekłej 

niewydolności nerek. Drugim sposobem przeprowadzenia badania było osobiste rozdanie 

ankiet pacjentom w Centrum Dializ Fresenius Ośrodek Dializ nr 1 w Pleszewie oraz w Stacji 

Dializ im. dr Jana Władysława Bolewskiego w Krotoszynie, która znajduje się w Szpitalu 

Powiatowym im. Marcelego Nenckiego w Krotoszynie. 

Drugą metodą, którą zastosowałam w swojej pracy, była metoda Desk Research, czyli 

analiza danych zastanych. Metoda Desk Research sprowadza się do analizy zapisów 

dostępnych źródeł danych i w głównej mierze obejmuje ich kompilację, weryfikację oraz 

przetwarzanie. Powyższa analiza stanowi podstawę do wypracowania wniosków powiązanych 

z badanym problemem. Przeprowadzono analizę forum internetowego znajdującego się  

w zamkniętej grupie na Facebooku „Kocham Swoje Nerki” oraz na anonimowego forum 

internetowym dla osób dializowanych znajdującym się na stronie Gazeta.pl. 
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6.3 Narzędzie badawcze 

Kwestionariusz ankiety dla osób dializowanych przeznaczony do badań własnych 

składa się z dwóch części. W pierwszej części znajdują się m.in. informacje dotyczące wieku, 

miejsca zamieszkania czy też aktywności zawodowej i wykształcenia. W drugiej części 

natomiast uwzględniłam pytania dotyczące tematu niniejszej pracy, czyli jakości życia osób 

długotrwale dializowanych. Część pytań zastosowanych w kwestionariuszu ankiety miała 

formę pytań zamkniętych, natomiast część formę pytań otwartych. Przeprowadzona ankieta 

była w pełni anonimowa, co dało większą możliwość udzielenia szczerych odpowiedzi 

związanych z trudnym tematem jakim jest choroba przewlekłej niewydolności nerek. 

Przygotowując kwestionariusz ankiety, należało przygotować wszelkie pytania ze 

starannością i delikatnością, aby osoba chora odpowiadając na pytania nie poczuła 

dodatkowego smutku i przygnębienia. Ze względu na stan zdrowia oraz często również 

starszy wiek moich respondentów, starałam się stworzyć ankietę w miarę krótką, aby nie 

zniechęcić respondentów do jej uzupełnienia. Dodatkowo ankieta musiała zostać stworzona  

w sposób przejrzysty i czytelny, bez zbędnych znaków. Bardzo ważne w kwestionariuszu 

ankiety jest to, aby była pytania były w pełni zrozumiałe i jednoznaczne, co jest bardzo ważne 

z punktu przeprowadzonego badania oraz jakości informacji, które zostaną zebrane za 

pomocą kwestionariuszy
95

. 

Wykorzystana przeze mnie technika przeprowadzenia wywiadu w formie elektronicznej  

miała formę skomputeryzowanego kwestionariusza, który respondent wypełnił samodzielnie. 

W moich badaniach kwestionariusz ankiety stworzyłam za pomocą aplikacji Survio, dzięki 

której miałam możliwość stworzenia ankiety i wygenerowanie linku, który następnie 

wstawiłam do powyższych grup internetowych w celu uzupełnienia odpowiedzi. Na stacjach 

dializ ankiety zostały osobiście rozdane pacjentom, a następnie składane przez nich  

w określonym miejscu i odebrane przeze mnie. Każdy pacjent dializowany miał możliwość 

zabrania kwestionariusza ankiety ze sobą do domu, a następnie spokojne zapoznanie się  

z nim, udzielenie odpowiedzi oraz zwrócenie ich w szpitalu. Do kwestionariuszy ankiet 

przeprowadzonych na stacji dializ dołączyłam również formularz świadomej zgody na udział 

w badaniu. 
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6.4 Charakterystyka badanej populacji 

 Centrum Dializ Fresenius Nephrocare Filia w Pleszewie Stacja Dializ Nr 1 dołączyła 

do sieci Centrum Dializ Fresenius w 2003 roku i była pierwszym ośrodkiem Fresenius 

Nephrocare w Polsce. Stacja znajduje się w budynku Pleszewskiego Centrum Medycznego  

w Pleszewie Sp. z o.o. Została wyposażona w nowoczesny sprzęt, które umożliwiają 

pacjentom zabiegi hemodializ. Dializy dla osób z przewlekłą niewydolnością nerek 

prowadzone są od poniedziałku do soboty w godzinach od 6 do 22. Dializy prowadzone są  

w sześciu grupach, w następującym porządku: pierwsze trzy grupy pacjentów muszą 

uczęszczać na terapię w dni: poniedziałek, środę i piątek. Natomiast pozostałe trzy grupy 

korzystają z hemodializ we wtorki, czwartki i soboty. Pacjenci, którzy zostali przypisani do 

pierwszej grupy dializoterapii, przebywają na zabiegu hemodializy od godziny 6 do godziny 

11. Kolejna grupa od godziny 11:30 do godziny 16:30, natomiast ostatnia grupa pacjentów od 

godziny 17:00 do godziny 22. Każdy pacjent korzystający z dializoterapii musi trzymać się 

ściśle ustalonego harmonogramu. Stacja dializ w Pleszewie obejmuje leczeniem 

nerkozastępczym ok. 90 pacjentów.  

 Stacja Dializ w Krotoszynie zdaniem ekspertów należy do jednej z nowocześniejszych 

i bardziej funkcjonalnych w Wielkopolsce. Infrastruktura stacji oraz zastosowane technologie 

spełniają wszystkie standardy Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia.  

W stacji dializ zastosowano szereg udogodnień dla pacjenta, które wynikają z troski o dobre 

samopoczucie oraz jakość leczenia pacjenta dializowanego. Dializy prowadzone są  

w systemie dwóch zmian od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 19:00. Obecnie 

stacja dializ w Krotoszynie obejmuje dializoterapią ok. 40 pacjentów.  

 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych działa od 2004 r. Działalność 

Stowarzyszenia polega na zrzeszaniu osób dializowanych, po przeszczepie nerki oraz ich 

rodzin z całej Polski. Główne cele, jakie motywują stowarzyszenie do działania to wsparcie 

pacjentów z przewlekłą chorobą nerek oraz ich najbliższych, pomoc w pokonywaniu 

trudności życia codziennego, problemami występującymi w związku z przeprowadzaną 

dializoterapią oraz wydawanie czasopisma „Dializa i Ty”. Jednocześnie Stowarzyszenie 

zajmuje się edukacją społeczeństwa związana z przewlekłą chorobą nerek. Stowarzyszenie 

prowadzi profil na Facebooku dla osób dializowanych oraz ich rodzin, który w chwili obecnej 

śledzi ok. 2000 osób. Dodatkowo Stowarzyszenie prowadzi grupy na Facebooku pt: „Moje 

Nerki” oraz „Kocham Swoje Nerki”.  
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6.5 Organizacja i przebieg badań 

  W kwietniu oraz w maju 2021 roku przeprowadziłam badanie dotyczące „Jakości 

życia osób długotrwale dializowanych”. Badaniu poddałam kobiety oraz mężczyzn 

długotrwale dializowanych za pomocą metody leczenia nerkozastępczego, jaką jest 

hemodializa. Początkowo badania miały zostać przeprowadzone, tak jak zakładano - metodą 

wywiadu. Jednak ze względu na obostrzenia związane z pandemią zakaźnej choroby COVID-

19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, przeprowadzenie wywiadów indywidualnie 

z pacjentami nie było możliwe. Również ze względu na przewlekłą chorobę oraz wiek 

pacjentów, nie było możliwości przeprowadzenia rozmowy poprzez platformy internetowe 

umożliwiające rozmowy użytkowników. Jedyną możliwą formą przeprowadzenia badań 

okazały się kwestionariusze ankiet.  

 Aby przeprowadzić badanie ankietowe na powyższej grupie reprezentatywnej 

konieczne było uzyskanie zgody od kierownictwa placówek medycznych oraz Pani Prezes 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych. W przypadku Centrum Dializ 

Fresenius Nephrocare Filia w Pleszewie Stacja Dializ nr 1, konieczne było uzyskanie zgody 

Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Fresenius Medical Care Polska i Fresenius 

Nephrocare Polska oraz Dyrektora Stacji Dializ w Pleszewie. W przypadku Stacji Dializ im. 

dr Jana Władysława Bolewskiego w Krotoszynie musiałam uzyskać zgodę na 

przeprowadzenie badania od Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Marcelego Nenckiego  

w Krotoszynie oraz od Dyrektora Stacji Dializ w Krotoszynie. Wniosek o udostępnienie 

kwestionariusza ankiety na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych, 

stronach „Moje Nerki” oraz „Kocham Swoje Nerki” skierowałam do Pani Prezes OSOD. 

Wszystkie moje podania zostały rozpatrzone pozytywnie. Podczas przeprowadzania badania 

w placówkach Stacji Dializ spotkałam się z życzliwością, miłą atmosferą oraz 

wyrozumiałością ze strony zarówno Dyrekcji, jak i personelu medycznego. Zauważyłam, że 

osoby pracujące na Stacjach Dializ wykazują się wysokimi kompetencjami zawodowymi, ale 

również cechami, które są bardzo potrzebne w pracy z ludźmi chorymi. Zarówno Dyrekcja, 

jak i pielęgniarze czy pielęgniarki, z którymi miałam przyjemność spotkania się, wykazywali 

się ogromną empatią, wyrozumiałością, cierpliwością oraz szacunkiem do osób 

dializowanych.  Z kolei ze strony pracowników OSOD oraz Pani Prezes otrzymałam wsparcie 

w przeprowadzeniu badania, np. poprzez wielokrotne zachęcanie osób dializowanych, które 

należą do grup powstałych na Facebooku, do wypełnienia kwestionariusza ankiety. 
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Dodatkowo Pani Prezes, tak jak już zostało to wspomniane wcześniej wyraziła chęć 

umieszczenia wyników badań mojego autorstwa na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Osób Dializowanych, jako raport do powstałego projektu: „Opiekun Socjalny na każdej Stacji 

Dializ”.  

 

6.6  Dobór oraz liczebność próby. Charakterystyka próby badawczej 

 Odpowiedni dobór próby badawczej opiera się na dwóch rodzajach metod, czyli 

metodzie nieprobabilistycznej oraz metodzie probabilistycznej. W naukach społecznych 

można zastosować różne rodzaje doboru próby badawczej, a są to: dobór celowy, dobór 

losowy, dobór kwotowy oraz kula śnieżna. To w jakim stopniu osiągniemy sukces badawczy, 

zależy w dużym stopniu od prawidłowego doboru próby badawczej. Odpowiednio dobrana 

próba badawcza powinna spełniać następujące cechy: 

 rzetelna reprezentacja populacji; 

 nakład czasu pracy, środków rzeczowych, finansowych oraz organizacyjnych nie 

powinien przekraczać możliwości, jakie posiada badacz; 

 sposób pobierania próby powinien być taki, aby w istotnym stopniu nie utrudniał 

przeprowadzenia badania
96

. 

W swoich badaniach zarówno przeprowadzonych za pomocą papierowych 

kwestionariuszy ankiet oraz elektronicznych kwestionariuszy ankiet zastosowałam dobór 

próby celowy, jako najwłaściwszy ze względu na podjęty przedmiot badań. Zastosowałam 

dwa kryteria doboru próby – pierwszy z nich to długotrwała dializoterapia (co najmniej rok), 

natomiast drugi to korzystanie z metody leczenia nerkozastępczego za pomocą hemodializy. 

Powodem zastosowania powyższych kryteriów były obawy przed trafieniem na 

respondentów, którzy korzystają z metody leczenia nerkozastępczego dializy otrzewnowej 

oraz korzystają z dializoterapii mniej niż rok.  

                                                 

 

96 K. Jabłońska, A. Sobieraj, Dobór próby badawczej czynnikiem sukcesu w prowadzonych badaniach empirycznych, s. 43-

44,https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Obronnosc_Zeszyty_Naukowe_Wydzialu_Zarzadzania_i_Dowodzenia_Akademii_O

brony_Narodowej/ r2013-t-n2(6)-s40-48.pdf, (10.06.2021).  
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 Zanim przystąpiłam do przeprowadzenia badania, przeprowadziłam pilotaż na grupie 

czterech respondentów. Przeprowadzenie pilotażu, inaczej zwiadu badawczego ma na celu 

sprawdzenie, czy kwestionariusz jest sporządzony poprawnie. Po przeprowadzeniu pilotażu 

otrzymałam cenne uwagi, dzięki którym mogłam poprawić swój kwestionariusz. Propozycje 

zmian kwestionariusza dotyczyły między innymi zbyt dużej liczby pytań otwartych, na które 

respondenci mieli problem żeby odpowiedzieć oraz dwóch pytań otwartych, które mimo 

różnorodnej treści zawierałyby w efekcie takie same odpowiedzi respondentów. Po 

naniesieniu poprawek w kwestionariuszu pojawiły się tylko trzy pytania otwarte,  

z możliwością udzielenia dłuższej odpowiedzi oraz osiemnaście pytań zamkniętych, w tym 

kilka pytań wielokrotnego wyboru.  

 Tak jak zostało wspomniane wcześniej, badanie zostało przeprowadzone w okresie 

kwietnia oraz maja. Na Stacji Dializ w Pleszewie na 86 osób dostałam zwrotnych 50 ankiet.  

W Krotoszynie na 41 pacjentów zdobyłam 19 ankiet, natomiast 24 ankiety udało mi się 

uzyskać poprzez badanie w formie elektronicznej. Po przeanalizowaniu wszystkich 

kwestionariuszy otrzymałam 79 ankiet prawidłowo wypełnionych. 14 ankiet nie zostało 

dopuszczonych do analizy badawczej ze względu na błędne wypełnienie kwestionariuszy. 

Powyższe ankiety zostały odrzucone w procesie weryfikacji. Analiza danych zastanych forum 

internetowego w grupie „Kocham Swoje Nerki” została prowadzona przez 2 tygodnie  

w okresie od 15 do 30 kwietnia bieżącego roku, natomiast na anonimowym forum dla osób 

dializowanych w okresie od 22 kwietnia do 30 kwietnia.  
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7. Przedstawienie wyników badań własnych 

Do zbadania zależności między zmiennymi odpowiedziami na pytania użyto testu chi-

kwadrat Pearsona, a w przypadku zbyt małych liczności oczekiwanych w tabeli kontyngencji 

o rozmiarze większym niż 2x2 użyto testu chi-kwadrat NW (największej wiarygodności). Do 

porównania równoliczności odpowiedzi przy pytaniach z wielokrotną odpowiedzią użyto 

testu zgodności chi-kwadrat Pearsona. Za istotną statystycznie przyjęto wartość p<0,05. 

Obliczenia statystyczne przeprowadzono przy użyciu pakietu statystycznego STATISTICA 

10 PL. 

 

Tabela 3 – Płeć respondentów  

Płeć respondentów Częstość Procent 

Kobieta 40 50,6 

Mężczyzna 39 49,4 

Ogółem 79 100,0 

 

Grupa respondentów składała się z 40 kobiet oraz 39 mężczyzn. Rozkład próby 

badawczej klasyfikował się na podobnym poziomie, co daje możliwość rzetelnego  

i dokładnego porównania wyników biorąc pod uwagę zmienną jaką jest płeć.  
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Tabela 4 – Wiek respondentów 

Wiek respondentów Częstość Procent  

18-40 14 17,7 

41-60 26 32,9 

67-75 27 34,2 

76 i więcej 12 15,2 

Ogółem 79 100,0 

 

Większość respondentów to osoby w przedziale wiekowym od 41-75 roku życia. 

Poniżej przedstawiam wykres z raportu „Aktualny stan dializoterapii w Polsce – 2019”
97

,  

w którym została przedstawiona struktura wiekowa pacjentów leczonych hemodializami na 

dzień 31 grudnia 2019 roku, dane dotyczą całej populacji osób w Polsce dializowanych 

metodą hemodializy. 

 

  

                                                 

 

97
 Aktualny stan dializoterapii w Polsce – 2019, https://nefroldialpol.pl/wp-content/uploads/2021/02/NDP-3-4-

2020_RAPORT-A-Debska.pdf, 21.06.2021.  
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Wykres 2 Struktura wiekowa pacjentów leczonych hemodializą 

   

        N=20555 

 

Biorąc pod uwagę kategorie wiekowe, można porównać wiek respondentów w moich 

badaniach z przedstawioną strukturą wiekową z wyżej wspomnianego raportu. Porównując 

powyższe kategorie można zaobserwować pewne prawdopodobieństwo, jeżeli weźmiemy pod 

uwagę zmienną jaką jest wiek. Otóż w przedziale wiekowym w moich badaniach 41-60 oraz 

61-75 respondenci stanowili największą grupę z badanej populacji. Podobną sytuację możemy 

zaobserwować w raporcie „Aktualny stan dializoterapii w Polsce – 2019”, w którym 

respondenci w przedziale wiekowym 45-64, 65-75 oraz >75 stanowili również największą 

grupę z całej badanej populacji. Powyższy wykres dotyczy wszystkich pacjentów w Polsce, 

którzy byli dializowani metodą hemodializy. Możemy zatem wnioskować, że osoby 

dializowane stanowią największą grupę w przedziale wiekowym od ok. 40 roku życia do ok. 

75 roku życia.  
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Tabela 5 Miejsce zamieszkania respondentów 

Miejsce zamieszkania Częstość Procent 

Miasto 41 51,9 

Wieś 38 48,1 

Ogółem 79 100,0 

 

Powyższa tabela przedstawia miejsce zamieszkania, które zostało podzielone na dwie 

kategorie: miejsce zamieszkania w mieście oraz na wsi. Ze względu na rozkład próby 

badawczej, który klasyfikuje się na bardzo podobnym poziomie, możliwe jest bardziej 

dokładne porównanie wyników biorąc pod uwagę zmienną jaką jest miejsce zamieszkania.  

 

Tabela 6 Aktywność zawodowa osób dializowanych  

Aktywność zawodowa  Częstość Procent  

Pracuję zawodowo 6 7,6 

Nie pracuję zawodowo 12 15,2 

Otrzymuję rentę z powodu 

mojej choroby 31 39,2 

Otrzymuję emeryturę 30 38,0 

Ogółem 79 100,0 

 

Brak pracy zawodowej ogranicza nie tylko podstawowe potrzeby, ale również ma 

negatywny wpływ na rozwój osobowości człowieka. W przypadku pojawienia się choroby 

nerek oraz rozpoczęcia dializoterapii większość chorych dializowanych musiała zmienić swój 

styl życia i przejść na rentę z tytułu niezdolności do pracy, co wiąże się z porzuceniem 

dotychczasowej pracy zawodowej. W określonych przypadkach jeśli pacjent osiągnie 
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odpowiedni wiek emerytalny, to zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy, może pobierać 

emeryturę z urzędu.  

Dodatkowo analizując forum internetowe grupy „Kocham Swoje Nerki” natrafiłam na 

wypowiedzi pacjentów dializowanych na temat swojej sytuacji zawodowej. Powyższy wykres 

przedstawia, że zdecydowanie największa liczba respondentów otrzymuje rentę z powodu 

swojej choroby lub pobiera emeryturę ze względu na osiągnięty wiek emerytalny. 

Potwierdzenie znalazłam również w wypowiedziach osób dializowanych lub ich bliskich 

osób: Nie każdy pracuje. Większość osób jest na rencie. To zależy też od pracodawcy, jak 

podejdzie do sprawy lub czasem trzeba znaleźć taką, która nie będzie kolidowała z dializami 

(Marta).  

 Niewielki procent respondentów (7,6%) pracuje zawodowo. W przypadku, gdy 

pacjenci hemodializowani pracują zawodowo to najczęściej wykonują pracę na ¼ lub pół 

etatu lub tylko w dni tygodnia, w których nie mają dializ: Mam stałe zmiany w dni, w które 

nie mam dializ, więc nie przeszkadza mi to w żaden sposób, Ja pracę mam taką, którą mogę 

wykonywać zewsząd, więc zmiana na 7:00, laptop na kolanach, telefon obok i się pracowało 

ze stacji. Wszystko da się ogarnąć, kwestia chęci (Krzysztof). Często również rozpoczynają 

pracę w godzinach porannych, a następnie w godzinach popołudniowych korzystają  

z dializoterapii lub od rana uczęszczają na stację dializ a później do pracy: Mój tato pracował 

od 6 do 13 a o 13 jechał na dializę. Teraz jest po przeszczepie, Partner dializował się 1,5 

roku. Na dializy jeździł w tygodniu po pracy, czyli na 18:00. Udało mu się trafić na taką 

zmianę. Da się pogodzić pracę i dializy. Kwestia wykonywanego zawodu i samopoczucia 

(Joanna). Kilka wypowiedzi wskazywało na możliwość pogodzenia pracy zawodowej  

z dializoterapią w przypadku, gdy osoba chora prowadzi własną firmę lub gospodarstwo rolne 

i w pracy tej na co dzień pomagają inne bliskie osoby, np. współmałżonek oraz dzieci: Przy 

dializie 3x w tygodniu pracowałem na etacie (ok. 120-130 h) i było całkiem znośnie. Trochę 

się w międzyczasie pozmieniało, teraz przy tych samych godzinach dializ prowadzę 

działalność. Nie ukrywam, że jest mi to bardzo na rękę – śpię sobie do 11, kładę się o 2-3 

 w nocy. Dializy mam w godzinach 18-22, resztę czasu rozdzielam między pracę i tzw. życie. 
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Do wszystkiego da się przyzwyczaić, po 3 latach traktuję dializę jako pracę dorywczą, gdzie 

wynagrodzeniem jest renta (Rafał)
98

. 

Tabela 7 Liczba osób w gospodarstwie domowym osoby dializowanej   

Liczba osób w gospodarstwie 

domowym 

Częstość Procent 

jednoosobowe 6 7,6 

dwuosobowe 29 36,7 

trzyosobowe 15 19 

gospodarstwo domowe powyżej 3 

osób 

29 36,7 

Ogółem 79 100,0 

 

Pośród pacjentów długotrwale dializowanych, największy procent ze względu na 

liczbę osób składających się na gospodarstwo domowe stanowią osoby, które funkcjonują  

w dwuosobowym lub powyżej trzech osób gospodarstwie domowym.  

Osoby zamieszkujące samodzielnie, bez najbliższej rodziny często przejawiają 

poczucie osamotnienia, braku wsparcia i beznadziejności. Oczywiście nie można jasno 

powiedzieć, że osoby zamieszkujące samodzielnie nie radzą sobie z emocjami, ale jak 

wiadomo wsparcie najbliższej rodziny stanowi ogromne znaczenie w procesie leczniczym. 

Przywołując wypowiedzi pacjentów z forum „Kocham Swoje Nerki”, można stwierdzić, że 

samodzielne mieszkanie, bez wsparcia najbliższej rodziny często stanowi problemy 

emocjonalne dla pacjentów dializowanych: zastanawiam się nad rezygnacją z leczenia. Nie 

jestem żonaty, nie mam wsparcia ze strony rodziny, a leczenie jest bolesne…,(Mariusz) 

                                                 

 

98
 Forum internetowe Kocham swoje nerki, https://www.facebook.com/groups/781399548620633/, 18.06.2021.  
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Kolejna osoba napisała: Jedna osoba chora w rodzinie to cała rodzina choruje. Ważna jest 

wzajemna pomoc i wsparcie (Joanna)
99

. 

 

Tabela 8 Okres leczenia metodą hemodializy 

Respondenci, którzy korzystają z hemodializy mieli różny staż w dializoterapii, co 

przedstawia poniższy wykres. Musieli jednak korzystać z metody leczenia nerkozastępczego 

co najmniej jeden rok, z tego względu, że dłuższe doświadczenie osób dializowanych 

stanowiło podstawę do szerszych możliwości dokonania analizy.  

 

Tabela 9 Ocena metody leczenia nerkozastępczego u pacjentów o różnym czasie leczenia 

metodą hemodializy  

Ocena metody 

leczenia 

nerkozastępczego 

Czas leczenia metodą hemodializy 


2
 df p od 1 do 2 lat od 3 do 5 lat dłużej niż 5 lat 

n % n % n % 

bardzo dobrze 7 22,6 5 20,8 5 20,8 

4,64 6 0,5908 
dobrze 20 64,5 14 58,3 18 75,0 

nie mam zdania 2 6,5 3 12,5 1 4,2 

źle lub bardzo źle 2 6,5 2 8,3 0 0,0 

Ogół 31 100,0 24 100,0 24 100,0 

    

 

  

                                                 

 

99
 Forum internetowe Kocham swoje nerki, https://www.facebook.com/groups/781399548620633/, (19.06.2021). 
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Wykres 3 Ocena metody leczenia nerkozastępczego u pacjentów o różnym czasie 

leczenia metodą hemodializy  

 

 

Jak można wnioskować z powyższych danych Test chi-kwadrat NW nie wykazał 

istotnej zależności między czasem korzystania z dializoterapii a oceną leczenia 

nerkozastępczego (p>0,05). W związku z nie wykazaniem istotnych zależności pomiędzy 

czasem korzystania z dializoterapii a oceną leczenia nerkozastępczego, hipoteza: Wraz 

 z wydłużającym się czasem korzystania z dializoterapii wzrasta pozytywna opinia na temat 

metody leczenia nerkozastępczego wśród pacjentów dializowanych, nie została potwierdzona.  

 Podczas analizy Desk Research przeprowadzonej na forum „Kocham swoje nerki” 

natrafiłam na post młodej dziewczyny, która prosiła o rady dotyczące hemodializy, ponieważ 

ze względu na stan swojego zdrowia musi rozpocząć dializoterapię: Kochani moi proszę 

 o poradę, strasznie boję się hemodializy, którą już powinnam zacząć. […] Wiem, że jak 

zacznę to już nie będzie końca. Boję się strasznie, że nie podołam. Czy do tego w ogóle można 

się przyzwyczaić?(Katarzyna) Kilka minut po udostępnieniu postu, dziewczyna otrzymała 

dużo słów otuchy i wsparcia, ale także cennych rad. Poza tym pojawiło się kilka odpowiedzi, 

potwierdzających moją hipotezę: Na moim początku, jak u każdego jest ciężko, ale jak będzie 

trzeba to trudno, trzeba zacisnąć zęby i iść. Z czasem jest coraz lepiej, po czasie człowiek jest 

bardziej zadowolony z dializy niż na początku. Trzeba pamiętać, że ona ratuje nam 

życie…(Wiesława) Odpowiedzi udzielił również moderator profilu, który poza cennym 

wsparciem i wskazówkami, napisał również: Taka metoda leczenia i dobrze, że jest.[…] 
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Dializa na początku tak strasznie wygląda, ale można z nią żyć. Z czasem jest lepiej, wszyscy 

tak mówią. Coraz lepsze metody i coraz bardziej przyjazna dla organizmu (Moderator grupy).  

Pośród kilkudziesięciu odpowiedzi pojawiły się również takie, które najbardziej 

wskazują na zależność pomiędzy wydłużającym się czasem korzystania z dializoterapii  

a wzrostem oceny dializy: Wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Na początku jest strasznie  

a później spoko, zawsze po dłuższym czasie jest lepiej, człowiek jest bardziej zadowolony 

 z dializ niż na początku (Marta). Kolejna osoba dodała komentarz: po roku albo dwóch, 

trzech latach nie będziesz się już bała i będziesz dziękowała dializom za to, że żyjesz. Na 

początku zawsze tak jest, a później człowiek się przyzwyczaja i zmienia zdanie (Zuzanna). 

 Podczas analizy forum internetowego zauważyłam również opinie ludzi, którzy 

twierdzą, że opinia o dializie jest taka sama jak na początku dializoterapii: Ja nie wiem co 

mam Ci powiedzieć, bo no nie chcę Cię straszyć, ale ja się czuję tak samo od początku 

dializoterapii i nie mam zbyt dobrego zdania na ten temat. A jestem dializowana 4 lata. 

Czekam z utęsknieniem na przeszczep, mam nadzieję, że to już niedługo (Mariola)
100

. 

Dzięki porównaniu wyników z badania sondażowego oraz analizy danych zastanych, 

uzyskałam możliwość spojrzenia na daną kwestię z dwóch różnych stron. Dzięki zebraniu 

licznych i różnorodnych danych, miałam możliwość przedstawienia bardziej rzetelnych 

 i interesujących danych.  

 

  

                                                 

 

100
 Tamże. 
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Tabela 10 Czynności życia codziennego ograniczone w największym stopniu ze względu 

na dializoterapię 

Które z poniższych czynności życia codziennego zostały w 

największym stopniu ograniczone ze względu na 

dializoterapię? 

n=79 

n % odp. 
% 

resp. 

podnoszenie ciężkich przedmiotów 51 16,1 64,6 

noszenie zakupów 40 12,7 50,6 

zajmowanie się dziećmi 5 1,6 6,3 

wchodzenie po schodach 49 15,5 62,0 

schylanie się lub klękanie 44 13,9 55,7 

dłuższe spacery 33 10,4 41,8 

mycie się lub ubieranie 16 5,1 20,3 

poruszanie się samochodem 7 2,2 8,9 

jazda na rowerze, bieganie 26 8,2 32,9 

sprzątanie domu 26 8,2 32,9 

przygotowywanie posiłków 9 2,8 11,4 

zajmowanie się zwierzętami, np. wyprowadzanie psa na 

spacer  
6 1,9 7,6 

inne 4 1,3 5,1 
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Wykres 4 Czynności życia codziennego ograniczone w największym stopniu ze względu 

na dializoterapię 

 

 

Z powyższej tabeli wynika, że hipoteza: codzienne czynności związane z aktywnością 

ruchową są najczęstszymi skutkami, które zostały najbardziej ograniczone przez długotrwałą 

dializoterapię została potwierdzona. Z analizy jakościowej przeprowadzonej na forum dla 

osób dializowanych wynika, że pacjenci dializowani wskazywali również na aktywności 

ruchowe, jako te które zostały najbardziej ograniczone przez długotrwałą dializoterapię: Ja 

mam problem chodzić po schodach, a mieszkałam jeszcze niedawno w bloku na 4 piętrze bez 

windy. Niestety ze względu na stan zdrowia musiałam zamienić się mieszkaniami z takim 

młodym małżeństwem z pierwszego piętra. Zwłaszcza w dzień po dializie jestem bardzo 

osłabiona (Rufi45). Kolejna osoba również zasugerowała, że to właśnie aktywność ruchowa 

została najbardziej ograniczona: Jak jadę na dializę to spoko, mogę nawet iść 2 kilometry 

pieszo bez zadyszki. Ale po dializie to mam trudności czasami wejść do busa a co dopiero 

zrobienie zakupów albo odebranie wnuczki z przedszkola (Anna67). Inni pacjenci, którzy 

wypowiadali się na anonimowym forum osób dializowanych w internecie, wskazywali na 
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trudności we współżycie seksualnym, a wielokrotnie na całkowity jego brak: Od czasu 

rozpoczęcia dializy nie mogę współżyć z moją żoną. Na początku nie było jeszcze tak źle, ale 

teraz jest tragedia. Od ponad roku się nie kochaliśmy i mam wrażenie, że niedługo to będzie 

jedną z głównych przyczyn rozpadu naszego małżeństwa. W końcu mamy dopiero po 30 lat 

(Karmel5674). Inna osoba dodała odpowiedź do wyżej przytoczonego fragmentu: U mnie jest 

to samo. Odkąd rozpoczęły się dializy nie mam na nic siły. Nie mogę dźwigać, schylać się a co 

dopiero współżyć… tragedia. Przez to wszystko ciągle się z żoną kłócimy (Roman9988)
101

.  

 

Tabela 11 Główne źródła niepokoju związane z długotrwałą dializoterapią 

Co dla Pani/Pana stanowi główne źródło niepokoju związane z 

długotrwałą dializoterapią? 

n=79 

n % odp. % resp. 

utrata subiektywnie ważnych funkcji ciała 24 10,0 30,4 

nieprzewidywalność statusu zdrowia 27 11,3 34,2 

nieprzewidywalność skutków leczenia 32 13,4 40,5 

procedura poddawania zabiegowi hemodializy 12 5,0 15,2 

reżim leczenia 17 7,1 21,5 

zmiana jakości życia 46 19,2 58,2 

perspektywa przeszczepu organu 8 3,3 10,1 

perspektywa śmierci 22 9,2 27,8 

poczucie osamotnienia 9 3,8 11,4 

bezradność 31 13,0 39,2 

perspektywa życia osób najbliższych 11 4,6 13,9 

inne 0 0,0 0,0 
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Wykres 5 Główne źródła niepokoju związane z długotrwałą dializoterapią 

 

 

 

Jako główne źródła niepokoju pacjentów długotrwale dializowanych możemy 

wyróżnić zmiana jakości życia, nieprzewidywalność skutków leczenia oraz bezradność 

życiowa. Powyższa analiza potwierdziła postawioną wcześniej hipotezę. Pacjenci po 

rozpoczęciu dializoterapii często borykają się z trudnościami wynikającymi z pojawiających 

się zmian życiowych, na które nie byli przygotowani. Zmiany nie dotyczą przecież ich 

samych, ale również całych rodzin. Często zmiany te dotyczą organizacji planu dnia, 

ponieważ większość dnia trzeba dostosować do harmonogramu dializ czy samopoczucia 

osoby chorej. Wraz z rozpoczęciem dializoterapii osoba chora musi zrezygnować z pracy 

zawodowej, tak jak zostało wspomniane o tym wcześniej, co również jest ogromną zmianą  

w życiu całej rodziny. Choroba wpływa na wiele aspektów życiowych.  

30,4 

34,2 

40,5 

15,2 

21,5 

58,2 

10,1 

27,8 

11,4 

39,2 

13,9 

0,0 

0 10 20 30 40 50 60 70 

utrata subiektywnie ważnych funkcji 
ciała 

nieprzewidywalność statusu zdrowia 

nieprzewidywalność skutków leczenia 

procedura poddawania zabiegowi 
hemodializy 

reżim leczenia 

zmiana jakości życia 

perspektywa przeszczepu organu 

perspektywa śmierci 

poczucie osamotnienia 

bezradność 

perspektywa życia osób najbliższych 

inne 

Częstość, % 



73 

 

 

 Dodatkowo pacjent dializowany tak naprawdę nie wie jak dalej rozwinie się choroba, 

czy dializoterapia przyniesie oczekiwane rezultaty. To wszystko sprawia, że zarówno pacjent, 

jak i jego rodzina często boją się o każdy kolejny dzień, o to co ich jeszcze w życiu spotka.  

 Poza wcześniej wymienionymi źródłami niepokoju, pojawiają się jeszcze te związane 

z bezradnością życiową. Pacjenci dializowani często ze względu na swój stan zdrowia nie 

radzą sobie z codziennymi sprawami, przez co czują się bezradni. Dotyczy to chociażby 

osłabienia, co dalej wiąże się z trudnościami w poruszaniu się, w ubieraniu oraz dbaniu 

 o codzienną higienę czy przygotowywaniu posiłków. W takich sytuacjach osoba chora 

zostaje „skazana” na pomoc kogoś bliskiego, co znacząco wpływa na jej samoocenę.   

 Analiza forum internetowego dla osób dializowanych przyniosła następujące wyniki. 

Pacjenci dializowani w taki sposób przedstawiali swoje źródła niepokoju: Jest mi wstyd  

z powodu mojej bezradności. Moja córka musiała zrezygnować z pracy, żeby stanowić nade 

mną opiekę. A najbardziej wstyd mi z tego powodu, że ona całe życie poświęca dla mnie a ja 

nie wiem czy dożyję jutra (Anka56). Kolejna osoba jako główne źródło niepokoju opisała 

zmianę jakości swojego życia oraz życia swojej żony: U mnie to samo… życie zmieniło się 

nagle, niespodziewanie i drastycznie spadła jego jakość. Najbardziej mi przykro, że przez to 

wszystko musi przechodzić moja żona, która przeze mnie nie może nawet wyjechać na 

wakacje i odpocząć. Na wszystkie uroczystości musi chodzić sama, bo ja nie mam sił. Poza 

tym i tak nic nie mogę zjeść i pić (Krzysiekdializowany38)
102

. 

 Analizując portal „Kocham swoje nerki” natrafiłam na wypowiedzi użytkowników, 

którzy swoje źródła niepokoju w ostatnim czasie związali z panującą pandemią. Pytanie 

odnośnie pandemii COVID-19 nie pojawiło się w kwestionariuszu ankiety, ale moim zdaniem 

warto w tym miejscu umieścić kilka wypowiedzi, które odnoszą się do źródeł niepokoju życia 

osób dializowanych: Jestem w okropnym stresie przez tę sytuację z wirusem. Nawet spać nie 

mogę ostatnio. Czekam do przeszczepu nerki i boję się, aby tego paskudztwa gdzieś nie 

złapać, bo tak długo walczyłam, by się dostać na listę do przeszczepu nerki. Wieczorami 

modlę się, proszę Pana Boga, by czuwał nad nami wszystkimi i pomógł opanować tę epidemię 

(Teresa). Pośród innych komentarzy warto zwrócić uwagę jeszcze na wypowiedź pewnej 

kobiety, która od 9 miesięcy korzysta z dializoterapii: Obecna sytuacja bardzo mnie stresuje. 
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[…] Co będzie jeśli ktoś z personelu stacji albo pacjentów zarazi się koronawirusem i stacja 

będzie objęta kwarantanną? O tym nikt nam nie powiedział (Magdalena)
103

. 

 

Tabela 12 Główny problem życia codziennego związany z dializoterapią 

Co dla Pani/Pana stanowi główny problem życia codziennego 

związany z dializoterapią? 

n=79 

n % odp. % resp. 

utrata sił witalnych 50 31,6 63,3 

problemy ze snem 35 22,2 44,3 

zmniejszenie aktywności fizycznej  47 29,7 59,5 

nadmierna senność 7 4,4 8,9 

ograniczenie pracy zawodowej lub całkowita rezygnacja z niej 12 7,6 15,2 

osłabienie kontaktów towarzyskich 6 3,8 7,6 

inne 1 0,6 1,3 

Ogół 158 100,0 200,0 
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Wykres 6 Główny problem życia codziennego związany z dializoterapią 

 

 

 

Jak wynika z powyższego wykresu największymi problemami życia codziennego 

pacjentów dializowanych okazało się utrata sił witalnych, zmniejszenie aktywności fizycznej 

oraz problemy ze snem. Dane wynikające z przeprowadzonego badania sondażowego 

znalazły również potwierdzenie w wypowiedziach pacjentów, którzy swoim doświadczeniem 

podzielili się na forum internetowym dla osób dializowanych: Jak jest u was forumowicze? 

Bo u mnie aktywność fizyczna spadła do zera. Kiedyś potrafiłem biegać po 10 km kilka razy  

w tygodniu a teraz spacer ok. kilometra sprawia mi duże trudności. Całkowicie opadłem z sił 

przez te dializy. Na dodatek mógłbym spać całymi dniami (Radek3226). Inna osoba udzieliła 

komentarza: U mnie to samo. Z tym, że ja miewam naprzemienne okresy. Albo śpię całymi 

dniami i nocami przez 2 tygodnie, albo później nie mogę w ogóle spać i śpię po 3 godziny na 

dobę (Koralowy94). Pośród innych wypowiedzi, można było również wywnioskować, że dla 

niektórych pacjentów główny problem życia codziennego stanowi utrata pracy: Żebym mogła 

chociaż pracować, to i pieniędzy byłoby więcej i jakoś nie myślałabym o tym wszystkim tyle.  
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A tak to pół dnia wolnego, bo nie ma na nic siły, spać nie mogę i później zamartwiam się tym 

wszystkim (Lili45)
104

.  

 

Tabela 13 Subiektywna ocena swojego stanu zdrowia u pacjentów, którym choroba 

wpływała pozytywnie i negatywnie na relacje z rodziną i osobami z bliskiego otoczenia  

Subiektywna ocena 

swojego stanu zdrowia 

Relacje 


2
 df p pozytywne negatywne 

n % n % 

dobry 4 21,1 5 18,5 

3,05 3 0,3845 
średni 11 57,9 10 37,0 

mało zadowalający 3 15,8 8 29,6 

niezadowalający 1 5,3 4 14,8 

Ogół 19 100,0 27 100,0 

    

Wykres 7 Subiektywna ocena swojego stanu zdrowia u pacjentów, którym choroba 

wpływała pozytywnie i negatywnie na relacje z rodziną i osobami z bliskiego otoczenia 

 

Pytanie dotyczące relacji z rodziną i osobami z bliskiego otoczenia było pytaniem 

otwartym. Odpowiedzi podzielono na dwie kategorie: „pozytywne” i „negatywne”. Na 

pytanie to nie odpowiedziało 33 pacjentów. Zostali oni wyłączenie z poniższej analizy. 
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Pytanie otwarte z kwestionariusza ankiety dotyczyło wpływu problemów zdrowotnych  

i emocjonalnych związanych z przewlekłą chorobą na relacje z rodziną, przyjaciółmi  

i sąsiadami lub innymi osobami. Przykładowe odpowiedzi, których użyli respondenci 

zaprezentuję poniżej. Na początku przedstawię problemy związane z chorobą, które zdaniem 

osób dializowanych mają wpływ na relacje z innymi ludźmi i wynikają głównie  

z ograniczeniami związanymi z dializoterapią: 

 Wyjazdy na dializy i przewlekła choroba całkowicie zmieniły moje życie. Pogorszył się 

stan zdrowia, co spowodowało ograniczenie moich kontaktów towarzyskich  

i rodzinnych (R67) 

 Wyjazdy na dializy ograniczają udział w spotkaniach rodzinnych (R18) 

 Brak wyjazdów na wakacje kilkudniowe ze względu na moją chorobę i dializy, 

osłabiają relacje rodzinne. Domownicy są zmęczeni moją chorobą i nie mogą dobrze 

odpocząć od niej (R43) 

 Ograniczenie kontaktu z przyjaciółmi - czas trwania dializ ogranicza kontakt. Złe 

samopoczucie po dializie (R11)
105

 

 

Kolejne trudności w relacjach z rodziną i przyjaciółmi są spowodowane zaleceniami 

dotyczącymi stosowania rygorystycznej diety oraz ograniczenia przyjmowania płynów, ze 

względu na dializoterapię. Respondenci wskazywali na ograniczenia udziału  

w uroczystościach rodzinnych z tego powodu: 

 Duży problem stanowi relacja z rodziną i przyjaciółmi, gdyż oni w towarzystwie nie 

rozumieją jak można nie pić napojów (R20) 

 Ze względu na moją chorobę trzeba ograniczyć uroczystości rodzinne, ponieważ ja nie 

mogę pić oraz jeść zbyt dużo. Dodatkowo jeśli ktoś urządza uroczystość  

to przygotowuje często posiłki według mojej ustalonej diety (R2) 

 Oczywiście, że tak, ponieważ przez moją chorobę zmniejszyłam kontakty towarzyskie 

oraz udział we wszelkich uroczystościach (R33)
106

 

Wśród pozostałych wypowiedzi wskazujących na negatywny wpływ na relacje 

międzyludzkie można wymienić np., takie spowodowane rozdrażnieniem lub 
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nerwowością, które ze względu na dializoterapię oraz cały proces leczniczy, często 

pojawiają się u pacjentów: 

 Oczywiście, że tak. Relacje znacznie się obniżyły, ponieważ często jestem rozdrażniony 

i nerwowy (R28) 

Respondenci wskazywali również na zbyt dużo poświęcanej uwagi w stosunku do nich 

oraz ich choroby, przez co czuli się skrępowani lub uważają, że troskę, którą otrzymują, 

według ich zdania w nadmiarze – pozostali członkowie mogliby przekazać innym 

osobom, np., młodszemu rodzeństwu. Może zaistnieć również sytuacja, że np. w sytuacji, 

gdy jedno dziecko choruje, to rodzice mniej uwagi poświęcają młodszemu rodzeństwu, 

przez co w rodzinie często pojawiają się konflikty i zazdrość spowodowana 

niedostateczną uwagą rodziców w stosunku do młodszego rodzeństwa.  

 Choroba spowodowała, że stałam się skazana na pomoc najbliższych oraz pomoc 

 z MOPSu. Mam wrażenie, że jestem dla nich ciężarem i dlatego nasze kontakty się 

pogorszyły (R42) 

 Tak, ze względu na utratę sił, nie mogę się tak często spotykać z przyjaciółmi i nasze 

relacje zostały ograniczone. Z drugiej zaś strony niektórzy poświęcają mi więcej 

uwagi i nie wpływa to zbyt dobrze na relacje z siostrami, które tej uwagi również 

wymagają (R44)
107

 

 

Wyżej zaprezentowane odpowiedzi świadczą o tym, że dializoterapia ma wpływ na 

kontakty towarzyskie oraz relacje rodzinne. Głównie przejawia się to między innymi 

ograniczeniem spotkań towarzyskich, ograniczeniem udziału w uroczystościach rodzinnych 

oraz uzależnieniem relacji od samopoczucia osoby dializowanej, która nie rzadko staje się 

zdenerwowana, niecierpliwa i rozdrażniona ze względu na stan swojego zdrowia.  

 Następna grupa respondentów, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie dotyczące 

wpływu problemów zdrowotnych i emocjonalnych związanych z przewlekłą chorobą na 

relacje z rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami lub innymi osobami, jasno ukazała, że choroba nie 

wnosi zmian do ich życia rodzinnego czy towarzyskiego. Świadczą o tym następujące 

odpowiedzi: 

 Nie mam problemów z przyjaciółmi i innymi osobami (R16) 
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 Nie mają żadnego wpływu, ponieważ moja rodzina zaakceptowała mój stan 

zdrowotny. Ja również mogę liczyć na wsparcie każdego z rodziny (R5) 

 Zdecydowanie nie (R19) 

 Myślę, że zarówno osoba zdrowa, jak i chora muszą być wyrozumiałe. Wtedy właśnie 

choroba nie ma wpływu na relacje międzyrodzinne (R20) 

 Rodzina, sąsiedzi i przyjaciele – zawsze mogę liczyć na ich pomoc, więc myślę, że 

relacje poprawiły się w stosunku do dawniejszych lat. Teraz bardziej o mnie dbają niż 

kiedyś (R13) 

 Moje problemy zdrowotne lub emocjonalne nie mają wpływu na relacje z rodziną 

(R38) 

 Choroba nie ma wpływu na relacje z rodziną i przyjaciółmi oraz sąsiadami (R12) 

 Moje problemy zdrowotne nie wpływają na relacje z rodziną i przyjaciółmi. Staram 

się utrzymywać kontakty i kiedy to możliwe korzystać z życia (R15) 

 Żyję z chorobą nerek od urodzenia, więc choroba ma wpływ na relacje z innymi 

osobami. Jednak moja rodzina i najbliżsi wspierają mnie zawsze. Staram się 

pozytywnie żyć (R1) 

 Myślę, że długotrwała dializoterapia nie ma wpływu na relacje rodzinne (R7)
108

 

Oprócz wyżej wymienionych odpowiedzi pojawiły się również takie, które świadczą  

o pogorszeniu się tylko np. relacji rodzinnych, bez wpływu na pozostałe relacje towarzyskie 

np. sąsiedzkie: 

 Moje problemy zdrowotne nie mają wpływu na relacje z sąsiadami, ale mają wpływ na 

relacje z rodziną. Kontakty uległy osłabieniu (R23) 

 Myślę, że na kontakty z sąsiadami albo osobami z dalszego otoczenia nie, albo  

z dalszą rodziną tez nie, ale z najbliższą, z taką, z którą mieszkam już tak (R61)
109

 

 

Analizując powyższe odpowiedzi, można stwierdzić, że długotrwała dializoterapia  

w większym lub mniejszym stopniu wpływa na relacje z innymi ludźmi, ale moim zdaniem, 

wpływ na to mogą mieć między innymi takie uwarunkowania jak: stopień zażyłości pomiędzy 

członkami rodziny lub osobami z najbliższego otoczenia, cechy charakteru osoby 
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dializowanej oraz cechy charakteru osób z najbliższego środowiska lub stopień 

zaawansowania choroby i przebieg leczenia nerkozastępczego. Wiadomo, że jeśli osoba 

dializowana przechodzi swoją chorobę i leczenie nerkozastępcze bardziej łagodnie to wtedy 

łatwiej utrzymać pozytywne emocje i dobre relacje z rodziną. Natomiast często jest tak, że  

w wyniku pojawiającego się bólu trudnego do wytrzymania, bezradności związanej  

z chorobą, człowiek ulega zdenerwowaniu i drażliwości, co przenosi się na relacje. Myślę, że 

również wpływ może mieć to, jaką opiekę nad osobą stanowi rodzina. W przypadku, gdy 

członkowie najbliższej rodziny muszą sprawować nawet całodobową opiekę nad osobą chorą 

i brakuje im chwili czasu, aby spokojnie odpocząć od tej trudnej dla wszystkich sytuacji, to 

wtedy również ze strony domowników pojawiają się chwile słabości, w których trudno 

opanować emocje, ponieważ po ludzku brakuje na wszystko siły.  

 

Tabela 14 Sytuacja materialna u pacjentów o różnym czasie leczenia metodą 

hemodializy  

Sytuacja 

materialna 

Czas leczenia metodą hemodializy 


2
 df p od 1 do 2 lat od 3 do 5 lat dłużej niż 5 lat 

n % n % n % 

dobra lub bardzo 

dobra 
12 38,7 9 37,5 6 25,0 

1,30 2 0,5222 

przeciętna lub zła 19 61,3 15 62,5 18 75,0 

Ogół 31 100,0 24 100,0 24 100,0 
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Wykres 8 Sytuacja materialna u pacjentów o różnym czasie leczenia metodą 

hemodializy 

 

 

Powyższa analiza nie potwierdziła postawionej hipotezy, jakoby wraz z wydłużającym 

się czasem korzystania z dializoterapii pogarszała się sytuacja materialna pacjenta. 

Odwrotną sytuację możemy znaleźć w raporcie z badania nad subiektywną oceną jakości 

życia pacjentów dializowanych metodą dializy otrzewnowej oraz hemodializy, który mówi 

„W trakcie dializoterapii aktywność zawodowa i sytuacja materialno-finansowa chorego 

ulega zmianie, co znacząco pogarsza jego jakość życia”
110

. Można wywnioskować, że 

sytuacja zawodowa oraz sytuacja materialna mogą zmienić się wraz z rozpoczęciem 

dializoterapii do poziomu przeciętnego, a następnie utrzymywać się na takim poziomie przez 

cały okres leczenia dializacyjnego. Jak widać w tabeli nr 6, zdecydowana większość 

respondentów (60%) określiła swoją sytuację materialną jako przeciętną. Wpływ na zmianę 

sytuacji materialnej po rozpoczęciu dializoterapii mogą mieć między innymi zakup drogich 

leków, które są potrzebne w leczeniu nerkozastępczym czy pokrycie kosztów transportu na 

dializy. O pogarszającej się sytuacji materialnej pacjentów świadczyć mogą również 

wypowiedzi pacjentów dializowanych na anonimowym forum dla osób dializowanych: Od 

kiedy tylko zaczęłam jeździć na dializy, musiałam zrezygnować z pracy. Niby otrzymuję rentę, 

ale co to jest za kwota 1700 zł. Co miesiąc połowę z tego muszę przeznaczyć na lekarstwa 

                                                 

 

110
 Subiektywna ocena jakości życia pacjentów dializowanych metodą dializy otrzewnowej oraz hemodializy, 

s.792, http://www.phie.pl/pdf/phe-2012/phe-2012-4-790.pdf, 22.06.2021.  
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(Majka90). Inna osoba wyraziła swoje stanowisko słowami: Całe szczęście, że mąż ma dobrą 

pracę, bo gdybym miała żyć tylko z mojej renty chorobowej to nie byłoby mnie stać ani na 

leki, ani na paliwo do samochodu, którym jeżdżę na dializę (Michael1226). Podobne 

spostrzeżenia ma również osoba, mówiąca: Ze względu na ciągle wysoki fosfor i potas muszę 

przestrzegać diety. Szkoda tylko, że produkty spożywcze, takie które zaleciła mi dietetyczka 

kosztują raz tyle co produkty zwykłe. Miesięcznie wydaje dwa razy tyle na moje jedzenie co 

pozostała moja rodzina. A jeśli doliczę do tego lekarstwa i paliwo to muszę niestety dołożyć  

z pensji żony. Jak żyć… (Jacekzdializ34)
111

. 

 

Tabela 15 Pomoc psychologiczna dla pacjentów dializowanych  

W jaki sposób osoba zatrudniona w szpitalu na stanowisku 

Psychologa mogłaby pomóc Pani/Panu w poprawie jakości 

życia? 

n=79 

n % odp. % resp. 

wsparcie towarzyskie i emocjonalne  10 6,2 12,7 

pomoc pacjentom w dostosowaniu życia do zmian związanych z 

dializą lub przeszczepem nerki  
37 22,8 46,8 

tworzenie grup wsparcia i zachęcanie do współpracy pacjentów i 

opiekunów  
13 8,0 16,5 

aktywne słuchanie pacjenta, poszukiwanie dostępnych 

rozwiązań pomocy 
34 21,0 43,0 

okazanie wsparcia, zrozumienia i zainteresowania osobą chorą 29 17,9 36,7 

wsparcie okazane rodzinie osoby chorej 23 14,2 29,1 

wsparcie okazane personelowi medycznemu, który każdego dnia 

pracuje z osobami przewlekle chorymi 
13 8,0 16,5 

inne 3 1,9 3,8 

 

 

 

 

                                                 

 

111
 Forum internetowe Kocham swoje nerki, https://www.facebook.com/groups/781399548620633/, 19.06.2021. 
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Wykres 9 Pomoc psychologiczna dla pacjentów dializowanych 

 

 

 

Na początku warto wspomnieć, że na pytanie dotyczące zatrudnienia Psychologa na 

Stacji Dializ, zdecydowana większość respondentów odpowiedziała „TAK”, co wskazuje na 

to, że pacjenci dializowani czują potrzebę otrzymania wsparcia ze strony Psychologa. 

 

Tabela 16 Chęć wprowadzenia w polskich szpitalach stanowiska Psychologa 

Chęć otrzymania wsparcia ze 

strony Psychologa 

Częstość Procent  

Tak 62 78,5 

Nie 7 8,8 

Nie mam zdania 10 12,7 

Ogółem  79 100 
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Blisko połowa respondentów wyraża potrzebę otrzymania wsparcia psychologicznego 

w dostosowaniu życia do zmian związanych z dializą lub przeszczepem nerki. Długotrwała 

dializoterapia ma znaczący wpływ na jakość życia osób dializowanych. Osoby, które 

potrzebują wsparcia psychologicznego a nie mają możliwości skorzystania z porady, są 

narażone na problemy emocjonalne, często nawet na depresję. Ważne jest, aby nie zapominać 

o psychologicznych potrzebach swoich pacjentów. Dla pacjentów dializowanych bardzo 

ważne jest, aby otrzymać wsparcie, aby zostać wysłuchanym lub otrzymać pomoc  

w rozwiązaniu istniejących problemów, które pojawiają się w życiu pacjenta i mają wpływ na 

jakość jego życia. Często w chorobie wystarczy tylko okazać wsparcie, zrozumienie  

i zainteresowanie osobą chorą. W leczeniu pacjenta, zdrowie psychiczne odgrywa bardzo 

ważną rolę, ponieważ osoba, która ma nadzieję na wyzdrowienie, otrzymuje wsparcie i ma 

dobre samopoczucie, może szybciej wrócić do zdrowia a leczenie przynosi lepsze korzyści.  

 

Tabela 17 Chęć wprowadzenia w polskich szpitalach stanowiska Pracownika Socjalnego  

Chęć otrzymania wsparcia 

ze strony Pracownika 

Socjalnego 

Częstość Procent  

Tak 68 86,1 

Nie 2 2,5 

Nie mam zdania 9 11,4 

Ogółem 79 100,0 
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Tabela 18 Pomoc ze strony Pracownika Socjalnego dla pacjentów dializowanych 

W jaki sposób osoba zatrudniona w szpitalu na stanowisku 

Pracownika Socjalnego mogłaby pomóc Pani/Panu w 

codziennym życiu? 

n=79 

n % odp. % resp. 

pomoc pacjentom i ich rodzinom w dostosowaniu życia do 

zmian związanych z dializą lub przeszczepem nerki 
37 15,7 46,8 

zapoznanie nowych pacjentów z personelem i pacjentami stacji 

dializ oraz infrastrukturą budynku 
16 6,8 20,3 

zapewnienie towarzystwa i wsparcia emocjonalnego 16 6,8 20,3 

przekazanie informacji za pomocą broszur, publikacji, książek 

na temat diety, leczenia, radzenia sobie z chorobą 
26 11,0 32,9 

pomoc w wypełnianiu wszelkich dokumentów do ZUS, KRUS, 

MOPS oraz innych instytucji  
40 16,9 50,6 

pomoc w uzgodnieniu terminów potrzebnych wizyt 

specjalistycznych, np. wizyty u lekarza specjalisty w innym 

mieście 

24 10,2 30,4 

pomoc w załatwieniu świadczeń, pomocy socjalnej np.  

opiekunki dla osoby samotnej, pomocy finansowej 
39 16,5 49,4 

pomoc w uzyskaniu dostępu do stacji dializ w innym mieście np. 

podczas pobytu na wakacjach, tzw. dializy gościnne 
30 12,7 38,0 

tworzenie grup wsparcia i zachęcanie do współpracy pacjentów i 

opiekunów  
8 3,4 10,1 

Ogół 236 100,0 298,7 
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Wykres 10 Pomoc ze strony Pracownika Socjalnego dla pacjentów dializowanych 

 

 

Tak jak samo jak w przypadku chęci otrzymania wsparcia ze strony Psychologa, tak 

samo w przypadku otrzymania wsparcia ze strony Pracownika Socjalnego, pacjenci 

dializowani wyrazili zdecydowaną chęć.  

Myślę, że wyniki, które zostały osiągnięte poprzez moje badania jasno określają braki 

kadrowe w szpitalach i na stacjach dializ. Dlaczego zatem problem ten jest niezauważany? 

Dlaczego nadal w leczeniu szpitalnym brana jest pod uwagę stosowana metoda leczenia oraz 

zdrowie pacjenta tylko pod względem medycznym, nie zwracając uwagi na potrzeby 

psychologiczne jakie posiadają pacjenci? Pacjenci dializowani spędzają blisko połowę dni  

w roku na Stacjach Dializ. Pojawia się wiele formalności, spraw, które mogłyby dzięki 

pomocy Pracownika Socjalnego, zostać rozwiązane z ogromnym zasobem zdobytych 

korzyści dla pacjenta.  

 

Często osoby starsze, które nie mają możliwości uzyskania świadczeń z różnych 

powodów, np. nie potrafią wypełnić odpowiednich dokumentów lub nawet nie posiadają 

informacji o prawie do takich świadczeń, z pomocą Pracownika Socjalnego mogłyby takie 

świadczenia uzyskać. Dotyczy to głównie osób starszych lub też mieszkających samotnie, 
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które nie mają bliskiej osoby, która z kolei mogłaby im pomóc w załatwieniu niektórych 

formalności. Czasem wynika to również z braku posiadanej wiedzy na temat możliwości 

uzyskania różnorodnych świadczeń, czy pomocy finansowej. A jak wiadomo dodatkowo 

zdobyta pomoc finansowa pomogłaby znacząco podnieść jakość życia pacjentów 

dializowanych.  

Działania pracownika socjalnego mogłyby również obejmować nie tylko pomoc 

osobom dializowanym, ale również im rodzinom, jeśli zaistniałaby taka potrzeba. Mogłoby 

się to odbywać w formie niesionego wsparcia i pomocy w dostosowaniu życia do zmian 

związanych z dializą lub przeszczepem nerki. Jednak oprócz wyżej wymienionych form 

pomocy, Pracownik Socjalny tak naprawdę jest potrzebny w każdym aspekcie życia osoby 

dializowanej i przejawia się w to poprzez chęci otrzymania pomocy na wielu różnych 

płaszczyznach, o czym świadczą wybrane odpowiedzi podczas badania ankietowego. Pacjenci 

uważają, że edukowanie ich oraz ich rodzin za pomocą broszur, dostępnych publikacji oraz 

artykułów również stanowi ważne ogniwo w całym procesie leczniczym. Wynika to faktu, że 

osoby dializowane, a także członkowie ich rodzin, często mają niewystarczającą wiedzę na 

temat metody leczenia nerkozastępczego oraz sposobów, dzięki którym mogłyby sobie 

pomóc, np., w osiągnięciu lepszych wyników zdrowotnych poprzez odpowiednią dietę.  

 Zmęczenie trudną i przewlekłą chorobą oraz stosowanym leczeniem jest jednym  

z głównych powodów, dla których człowiek chory powinien wyjechać na kilka dni wakacji 

 i odpocząć od dnia codziennego oraz „naładować baterie” i wzmocnić swoje siły. Niestety ze 

względu na zabiegi dializacyjne często nie ma możliwości skorzystania z dłuższego 

wypoczynku, ale jedynie tylko w dostępne dni, w których nie ma dializy. Pacjenci 

wielokrotnie nie posiadają nawet wiedzy na temat dostępności dializ gościnnych lub nie 

potrafią sami odpowiedniego ośrodka dializacyjnego w rejonie, w którym chcieliby udać się 

na wakacje. W takich przypadkach nieocenionym działaniem Pracownika Socjalnego byłaby 

pomoc w znalezieniu odpowiednich Stacji Dializ, z których pacjent może skorzystać na 

urlopie. Działania Pracownika Socjalnego obejmują jeszcze wiele innych dziedzin, w których 

osoba ta mogłaby znacząco pomóc osobie dializowanej oraz podnieść jakość jej życia. Mam 

nadzieję, że projekt zatrudnienia osoby na stanowisku Pracownika Socjalnego na Stacji Dializ 

odnajdzie również swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości.  
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Tabela 19 Wpływ długotrwałej dializoterapii na zdrowie psychiczne u kobiet i mężczyzn  

Wpływ długotrwałej 

dializoterapii na zdrowie 

psychiczne 

Płeć 


2
 df p kobieta mężczyzna 

n % n % 

bardzo duży wpływ 4 10,0 4 10,3 

2,56 4 0,6339 

duży wpływ 22 55,0 18 46,2 

umiarkowany 6 15,0 11 28,2 

nie ma wpływu 4 10,0 4 10,3 

nie mam zdania 4 10,0 2 5,1 

Ogół 40 100,0 39 100,0 

    

 

Wykres 11 Wpływ długotrwałej dializoterapii na zdrowie psychiczne u kobiet  

i mężczyzn 

 

 

 

Jak możemy zauważyć na powyższych wykresie oraz w tabeli, test chi-kwadrat NW 

nie wykazał istotnej zależności między płcią pacjentów a wpływem długotrwałej 

dializoterapii na zdrowie psychiczne (p>0,05). Jedno jest jednak pewne, że długotrwała 

dializoterapia ma znaczący wpływ zarówno na zdrowie psychiczne zarówno u mężczyzn, jak  

i u kobiet. Natomiast możemy wnioskować, że to jaki wpływ ma dla danego człowieka może 

mieć uwarunkowania w cechach charakteru i osobowości danego pacjenta, a nie ze względu 
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na płeć. Należy jednak pamiętać, że wszystkim pacjentom należy okazać pomoc, zrozumienie 

i wsparcie bez względu na sposób okazywania swoich emocji wobec innych ludzi, ponieważ 

często osoby, które jasno nie potrafią określić swoich potrzeb, są bardziej zamknięte w sobie 

– potrzebują większego wsparcia niż inne osoby. Zadaniem osób pracujących z daną osobą na 

co dzień, jest wydobycie z człowieka trudności, z jakimi musi się zmierzyć i dostosowanie 

odpowiedniego wsparcia, aby w największym stopniu dane trudności zniwelować.  

 

 

Wpływ na życie pozostałych członków rodziny po rozpoczęciu dializoterapii  

 

Wśród odpowiedzi, które wskazywały na fakt, że życie członków rodziny zmieniło się wraz  

z rozpoczęciem dializoterapii można wymienić:  

 Tak, ma duży wpływ na życie w rodzinie. Większość obowiązków w rodzinie przejęli 

domownicy ze względu na brak siły osoby dializowanej po dializach (R13) 

 Oczywiście, że życie rodziny się zmienia. Choroba ma wpływ na samopoczucie  

i emocje (R78) 

 Po rozpoczęciu dializ całe życie dotąd poukładane, zmieniło się o 180 stopni (R56) 

 Zmienia się bardzo, bo wszystko się kręci wokół tego. Ma wpływ i to bardzo duży 

(R12) 

 Tak, ponieważ życie najbliższej rodziny musi być inaczej zorganizowane. Postawa 

członków najbliższej rodziny wymaga dużo wyrozumiałości, tolerancji i cierpliwości 

wobec osoby przewlekle chorej (R34) 

 Myślę, że tak. Wynika to z faktu, że cała rodzina musi podporządkować się systemowi 

dializoterapii, przejąć część obowiązków, których ja jako pacjent nie mogę 

wykonywać (R22) 

 Choroba ma duży wpływ na życie rodzinne. Dezorganizuje je często złe samopoczucie, 

osłabienie, co powoduje również zmiany w życiu członków rodziny. Brak stabilizacji  

w życiu (R24) 

 Dializy mają wpływ na życie całej rodziny, samopoczucie, wzajemne kontakty (R40) 

 Choroba ma wielki wpływ na życie członków rodziny. Problemem są uroczystości 

rodzinne, codzienne obowiązki oraz planowanie wspólnych wyjazdów i urlopów (R27) 

 Zmienia się i to bardzo. Dla najbliższych jest to wielkie obciążenie (R16) 
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 Tak, ponieważ nie wiedzą w jakim stanie wrócę i czy będę osłabiona czy w dobrym 

stanie. Dlatego właśnie ciągle się o mnie martwią, co wpływa na ich samopoczucie 

(R8) 

 Tak, to wszystko wpływa na nasze życie. Domownicy musieli od nowa ustalić, jak będą 

jeździć do pracy, czy odbierać córkę z przedszkola (R5)
112

. 

Powyższe wypowiedzi wskazują na zmiany w życiu członków rodziny, ale pojawiły się 

również osoby, których zdaniem dializoterapia nie ma znaczącego wpływu na zmiany w życiu 

rodziny: 

 Nie zmienia się życie pozostałych członków rodziny i choroba nie ma wpływu na ich 

życie (R11) 

 Nie mam takiej wiedzy (R14)
113

. 

Należy jednak zaznaczyć, że takich wypowiedzi było mało w porównaniu do odpowiedzi 

wskazujących na zmiany życiowe w systemie rodzinnym.  

 

Okazane wsparcie wobec osoby dializowanej ze strony pozostałych domowników oraz 

najbliższej rodziny  

 W kwestionariuszu pojawiło się również pytanie dotyczące tego, w jaki sposób 

rodzina może pomóc osobie dializowanej. Wśród odpowiedzi, które jasno określają 

otrzymaną pomoc, można wymienić. Wśród wymienionych odpowiedzi, najwięcej 

respondentów wskazywało na potrzebę otrzymania wsparcia od rodziny poprzez rozmowy, 

wysłuchanie, czy po prostu możliwość spędzenia razem, wspólnego czasu: 

 Rozmowa, podtrzymanie na duchu, współczucie (R45) 

 Rodzina jest ze mną i wspomaga mnie psychicznie (R72) 

 Rodzina bardzo pomaga w życiu codziennym. Jest wsparciem, bezpieczną przystanią, 

w której można chociaż na chwilę zapomnieć o chorobie (R25) 

 Najważniejsze to aby być z osobą chorą, rozmawiać z nią, brać udział w życiu 

rodzinnym (R42) 

                                                 

 

112
 Badania własne. 

113
 Badania własne. 
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 Dla rodziny potrzebne jest wsparcie psychologa, a dalej dla osób dializowanych 

potrzebne jest wsparcie od rodziny w chwili załamania, czy też złego samopoczucia 

(R61) 

 Traktowanie osoby dializowanej w normalny sposób bez użalania się, litowania itp. 

(R24) 

Pozostałe odpowiedzi wskazywały przede wszystkim na pomoc w obowiązkach  

i czynnościach domowych, których osoby dializowane nie mogą ze względu na stan 

zdrowia same wykonać. Również dbanie o osobę chorą jest bardzo ważne dla pacjentów 

dializowanych, np. poprzez przygotowywanie posiłków oraz lekarstw: 

 Najwięcej wsparcia potrzebuje osoba dializowana w dniu dializ. Po dializach jest 

osłabiona i osoby, które mieszkają z taką osobą muszą jej pomóc (R12) 

 Pomoc w codziennych czynnościach, rozmowa (R48) 

 Po dializie nasila się u mnie duszność i nie wiem jak mam sobie pomóc. Wtedy mogę 

liczyć na pomoc ze strony mojej żony, która ratuje mnie odpowiednimi lekami (R3) 

 Pomoc w przygotowywaniu posiłków, pomoc w praniu i prasowaniu rzeczy. Pomoc 

 w sprzątaniu mieszkania i myciu okien (R57) 

 Wsparcie w codziennych obowiązkach, przygotowywaniu posiłków i przestrzeganiu 

diety, pomoc w dojazdach na dializoterapię, wsparcie emocjonalne (R52) 

 Pomoc w wykonywaniu niektórych prac, dobra atmosfera (R19) 

 W każdym aspekcie życia, np.. Transport na dializę i z dializy do domu, pomoc  

w rzeczach codziennych, wsparcie, rozmowa, wysłuchanie (R15) 

 Dzięki bliskim, osoba dializowana wie, że nie jest sama ze swoim problemem. Również 

pomoc w czynnościach codziennych jak np. zmiana opatrunku, czy pomoc w zrobieniu 

posiłku, kiedy jest się zmęczonym do dializie to duże okazanie wsparcia dla osoby 

chorej (R44) 
114

. 

Powyższe wypowiedzi świadczą o potrzebie pomocy drugiego człowieka w każdym 

aspekcie życia, zarówno poprzez wsparcie duchowe, emocjonalne, a także wsparcie  

w wykonywaniu zwykłych codziennych czynności oraz takich związanych z przewlekłą 

niewydolnością nerek oraz stosowaną metodą leczenia nerkozastępczego.  

                                                 

 

114
 Badania własne. 
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Podsumowanie i wnioski 

Podsumowując analizę wyników dotyczącą badania „Jakości życia osób długotrwale 

dializowanych”, mogę potwierdzić wcześniej postawioną hipotezę, że codzienne czynności 

związane z aktywnością ruchową są najczęstszymi skutkami, które zostały najbardziej 

ograniczone przez długotrwałą dializoterapię. Dodatkowo po przeprowadzonej analizie 

statystycznej potwierdziła się hipoteza mówiąca, o tym że zmiana jakości życia, 

nieprzewidywalność skutków leczenia oraz bezradność stanowią główne źródła niepokoju 

pacjentów dializowanych. Utrata sił witalnych, zmniejszenie aktywności fizycznej oraz 

problemy ze snem stanowią główne problemy życia codziennego pacjentów długotrwale 

dializowanych  -  to również wynika z przeprowadzonych badań. Jeśli weźmiemy pod uwagę 

pomoc psychologiczną, jaka powinna być dostępna dla pacjentów dializowanych to według 

postawionej wcześniej hipotezy oraz odpowiedzi respondentów, wsparcie to powinno głównie 

polegać na pomocy pacjentom w dostosowaniu życia do zmian związanych z dializą lub 

przeszczepem nerki oraz aktywnym słuchaniu pacjenta oraz poszukiwaniu dostępnych 

rozwiązań pomocy. Natomiast biorąc pod uwagę prowadzone działania Pracownika 

Socjalnego wobec pacjentów dializowanych to najczęstsze odpowiedzi respondentów, 

potwierdzające hipotezę dotyczyły pomocy w wypełnianiu wszelkich dokumentów do ZUS, 

KRUS, MOPS oraz instytucji, a także pomoc pacjentom i ich rodzinom  

w dostosowaniu życia do zmian związanych z dializą lub przeszczepem nerki. 

Myślę, że przeprowadzone badanie dało jednoznaczną odpowiedź na postawiony 

problem główny. Zdecydowanie długotrwała dializoterapia ma znaczący wpływ na życie 

zarówno osoby dializowanej oraz jej najbliższej rodziny, dlatego należy przede wszystkim 

pamiętać o wieloaspektowej pomocy zarówno dla pacjentów hemodializowanych, jak i ich 

rodzin.  

 Przeprowadzając powyższe badania, pod kątem działań Pracownika Socjalnego na 

Stacji Dializ spojrzałam na to z punktu zarówno bliskiej osoby pacjenta dializowanego, ale 

również z perspektywy Pracownika Socjalnego. Ważne dla mnie jest to, że tak wielu 

pacjentów potrzebuje wsparcia ze strony Pracownika Socjalnego. Mam nadzieję, że zabrane 

materiały posłużą w przyszłości nie tylko do zrealizowania wcześniej wspomnianego projektu 

„Opiekun Socjalny na każdej Stacji Dializ”, ale również uda mi się wykorzystać go  

w projekcie biorącym pod uwagę stworzenie stanowiska pracy dla wykwalifikowanego 

Pracownika Socjalnego, który swoimi umiejętnościami i okazanym wsparciem przyczyni się 

do poprawy jakości życia osób długotrwale dializowanych oraz ich rodzin. 
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Spis wykresów 

1 Liczba ambulatoryjnych stacji dializ, stacji dializ i zespołów domowej dializoterapii 

otrzewnowej w poszczególnych województwach w Polsce w 2017 roku (u dorosłych) 

2 Struktura wiekowa pacjentów leczonych hemodializą 

3 Ocena metody leczenia nerkozastępczego u pacjentów o różnym czasie leczenia metodą 

hemodializy  

4 Czynności życia codziennego ograniczone w największym stopniu ze względu na 

dializoterapię 

5 Główne źródła niepokoju związane z długotrwałą dializoterapią 

6 Główny problem życia codziennego związany z dializoterapią 

7 Subiektywna ocena swojego stanu zdrowia u pacjentów, którym choroba wpływała 

pozytywnie i negatywnie na relacje z rodziną i osobami z bliskiego otoczenia 

8 Sytuacja materialna u pacjentów o różnym czasie leczenia metodą hemodializy 

9 Pomoc psychologiczna dla pacjentów dializowanych 

10 Pomoc ze strony Pracownika Socjalnego dla pacjentów dializowanych 

11 Wpływ długotrwałej dializoterapii na zdrowie psychiczne u kobiet i mężczyzn 

 

Spis rysunków 

 

1. Wskaźnik rejestrowanej zapadalności na niewydolność nerek w 2016 roku i na 100 tysięcy 

ludności   
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Spis tabel 

1. Dwie zasadnicze grupy definicyjne w badaniu nad definiowaniem pojęcia „jakość życia” 

2. Liczba chorych z rozpoznaniem przewlekłej choroby nerek, którzy skorzystali 

przynajmniej jeden raz ze świadczeń zdrowotnych w danym roku 

3. Płeć respondentów 

4. Wiek respondentów 

5. Miejsce zamieszkania respondentów 

6. Aktywność zawodowa osób dializowanych 

7. Liczba osób w gospodarstwie domowym osoby dializowanej 

8. Okres leczenia metodą hemodializy  

9. Ocena metody leczenia nerkozastępczego u pacjentów o różnym czasie leczenia metodą 

hemodializy oraz wynik testu chi-kwadrat NW 

10. Czynności życia codziennego ograniczone w największym stopniu ze względu na 

dializoterapię 

11. Główne źródła niepokoju związane z długotrwałą dializoterapią 

12. Główny problem życia codziennego związany z dializoterapią 

13. Subiektywna ocena swojego stanu zdrowia u pacjentów, którym choroba wpływała 

pozytywnie i negatywnie na relacje z rodziną i osobami z bliskiego otoczenia 

14. Sytuacja materialna u pacjentów o różnym czasie leczenia metodą hemodializy 

15. Pomoc psychologiczna dla pacjentów dializowanych 

16. Chęć wprowadzenia w polskich szpitalach stanowiska Psychologa 

17. Chęć wprowadzenia w polskich szpitalach stanowiska Pracownika Socjalnego 

18. Pomoc ze strony Pracownika Socjalnego dla pacjentów dializowanych 

19. Wpływ długotrwałej dializoterapii na zdrowie psychiczne u kobiet i mężczyzn 
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Załącznik 1 Formularz świadomej zgody na udział w badaniu naukowym 

 

 

Tytuł projektu: Specyfika jakości życia osób długotrwale dializowanych 

Autor projektu: Karolina Berus 

Nazwa jednostki, w której będzie realizowany projekt: Wydział Socjologii Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Zostałem poinformowany o planowanym badaniu naukowym pt: „Specyfika jakości życia 

osób długotrwale dializowanych, a w szczególności o jego założeniach, celach, przebiegu  

i sposobie przeprowadzenia. 

2. Zostałem poinformowany, że udział w badaniu naukowym jest absolutnie  dobrowolny 

oraz całkowicie anonimowy. 

3. Zostałem poinformowany, że mogę wycofać się z udziału w tym badaniu naukowym 

 w dowolnym momencie, bez podania przyczyn. 

4. Zostałem poinformowany, że jeśli w trakcie trwania badania naukowego będę miał jakieś 

pytania lub wątpliwości, mogę się z nimi zwracać do osób wskazanych w informacji. 

 

Podpis respondenta               Podpis autora projektu 
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Załącznik 2 Kwestionariusz ankiety 

 

 

Jakość życia osób długotrwale dializowanych 

 

Szanowni Państwo! 

Jestem studentką drugiego roku studiów magisterskich na kierunku Praca Socjalna, na 

Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Promotorem mojej 

pracy magisterskiej jest Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Jednocześnie zapewniam, że 

ankieta jest w pełni anonimowa, zawarte w niej informacje zostaną wykorzystane wyłącznie 

do celów naukowych, na potrzeby pracy magisterskiej pt: „Wybrane aspekty życia osób 

długotrwale dializowanych”. W związku z przeprowadzeniem badania, zobowiązuję się 

również do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i zachowania 

tajemnicy zawodowej. 

Zwracam się z prośbą o rzetelne oraz zgodne z prawdą udzielenie odpowiedzi na każde 

pytanie. W przypadku pytań zamkniętych, właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć znakiem 

(X), natomiast w przypadku pytań otwartych proszę odpowiedzieć w miejscu na to 

przeznaczonym. 

Z góry dziękuję za pomoc w przeprowadzeniu badania! 

Karolina Berus  
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1. Płeć: 

 kobieta  

 mężczyzna 

2. Wiek: 

 18-40 

 41-60 

 61-75 

 76 i więcej 

3. Miejsce zamieszkania: 

 miasto 

 wieś 

4. Aktywność zawodowa: 

 pracuję zawodowo 

 nie pracuję zawodowo 

 otrzymuję rentę z powodu mojej choroby 

 otrzymuję emeryturę  

5. Z ilu osób składa się Pani/Pana gospodarstwo domowe? 

 jednoosobowe  

 dwuosobowe  

 trzyosobowe  

 gospodarstwo domowe powyżej 3 osób  

6. Pani/Pana sytuację materialną można określić jako? 

 bardzo dobra 

 dobra 

 przeciętna 

 zła 

 bardzo zła 

7. Od jak dawna leczy się Pani/Pan metodą hemodializy? 

 od 1 do 2 lat 

 od 3 do 5 lat 

 dłużej niż 5 lat 
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8. Jak ocenia Pani/Pan stosowaną metodę leczenia nerkozastępczego? 

 bardzo dobrze 

 dobrze 

 źle 

 bardzo źle 

 nie mam zdania 

9. Proszę o Pani/Pana subiektywną ocenę swojego stanu zdrowia: 

 bardzo dobry 

 dobry 

 średni 

 mało zadowalający 

 niezadowalający 

10. W jaki sposób oceni Pani/Pan stan swojego zdrowia w porównaniu do 

poprzedniego roku? 

 dużo lepiej  

 trochę lepiej  

 podobnie  

 trochę gorzej  

 dużo gorzej  

11. Jaki wpływ na Pani/Pana zdrowie psychiczne ma długotrwała dializoterapia? 

 bardzo duży wpływ 

 duży wpływ 

 umiarkowany 

 nie ma wpływu  

 nie mam zdania 
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12. Które z poniższych czynności życia codziennego zostały w największym stopniu 

ograniczone ze względu na dializoterapię? Proszę wybrać 4 najważniejsze: 

 podnoszenie ciężkich przedmiotów 

 noszenie zakupów 

 zajmowanie się dziećmi  

 wchodzenie po schodach 

 schylanie się lub klękanie 

 dłuższe spacery 

 mycie się lub ubieranie  

 poruszanie się samochodem  

 jazda na rowerze, bieganie 

 sprzątanie domu  

 przygotowywanie posiłków  

 zajmowanie się zwierzętami, np. wyprowadzanie psa na spacer  

 inne, jakie? ………………………………………………………………… 

13. Proszę podać co dla Pani/Pana stanowi główne źródło niepokoju związane  

z długotrwałą dializoterapią? Proszę wybrać 3 źródła: 

 utrata subiektywnie ważnych funkcji ciała 

 nieprzewidywalność statusu zdrowia 

 nieprzewidywalność skutków leczenia 

 procedura poddawania zabiegowi hemodializy 

 reżim leczenia 

 zmiana jakości życia 

 perspektywa przeszczepu organu 

 perspektywa śmierci  

 poczucie osamotnienia 

 bezradność 

 perspektywa życia osób najbliższych 

 inne, jakie? …………………………………………………………………… 
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14. Co dla Pani/Pana stanowi główny problem życia codziennego związany  

z dializoterapią? Proszę wybrać 2 odpowiedzi: 

 utrata sił witalnych 

 problemy ze snem 

 zmniejszenie aktywności fizycznej  

 nadmierna senność 

 ograniczenie pracy zawodowej lub całkowita rezygnacja z niej 

 osłabienie kontaktów towarzyskich 

 inne, jakie? ........................................................................................................... 

15. Czy Pani/Pana problemy zdrowotne lub emocjonalne związane z przewlekłą 

chorobą mają wpływ na relacje z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami, czy innymi 

osobami? Proszę opisać na czym polegają te problemy. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

16. Proszę napisać w jaki sposób wsparcie najbliższej rodziny może pomóc osobie 

dializowanej? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

17. Czy według Pani/Pana po rozpoczęciu dializoterapii u osoby chorej zmienia się 

również życie pozostałych członków rodziny? Czy choroba ma wpływ na ich 

samopoczucie, emocje, wykonywane obowiązki w życiu codziennym? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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18. Czy uważa Pani/Pan, że w szpitalu niezbędna jest pomoc psychologiczna dla 

pacjentów dializowanych? 

 tak 

 nie  

 nie mam zdania 

19. W jaki sposób osoba zatrudniona w szpitalu na stanowisku Psychologa mogłaby 

pomóc Pani/Panu w poprawie jakości życia? Proszę wybrać dwie odpowiedzi: 

 wsparcie towarzyskie i emocjonalne  

 pomoc pacjentom w dostosowaniu życia do zmian związanych z dializą lub 

przeszczepem nerki  

 tworzenie grup wsparcia i zachęcanie do współpracy pacjentów i opiekunów  

 aktywne słuchanie pacjenta, poszukiwanie dostępnych rozwiązań pomocy 

 okazanie wsparcia, zrozumienia i zainteresowania osobą chorą 

 wsparcie okazane rodzinie osoby chorej 

 wsparcie okazane personelowi medycznemu, który każdego dnia pracuje z 

osobami przewlekle chorymi  

 inne, jakie? …………………………………………………………………… 

20. Czy Pani/Pana zdaniem warto w polskich szpitalach wprowadzić stanowisko 

Pracownika Socjalnego? 

 tak 

 nie 

 nie mam zdania 
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21. W jaki sposób osoba zatrudniona w szpitalu na stanowisku Pracownika 

Socjalnego mogłaby pomóc Pani/Panu w codziennym życiu? Proszę wybrać trzy 

odpowiedzi: 

 pomoc pacjentom i ich rodzinom w dostosowaniu życia do zmian związanych 

z dializą lub przeszczepem nerki  

 zapoznanie nowych pacjentów z personelem i pacjentami stacji dializ oraz 

infrastrukturą budynku  

 zapewnienie towarzystwa i wsparcia emocjonalnego 

 przekazanie informacji za pomocą broszur, publikacji, książek na temat diety, 

leczenia, radzenia sobie z chorobą 

 pomoc w wypełnianiu wszelkich dokumentów do ZUS, KRUS, MOPS oraz 

innych instytucji  

 pomoc w uzgodnieniu terminów potrzebnych wizyt specjalistycznych, np. 

wizyty u lekarza specjalisty w innym mieście  

 pomoc w załatwieniu świadczeń, pomocy socjalnej np.  opiekunki dla osoby 

samotnej, pomocy finansowej 

 pomoc w uzyskaniu dostępu do stacji dializ w innym mieście np. podczas 

pobytu na wakacjach, tzw. dializy gościnne  

 tworzenie grup wsparcia i zachęcanie do współpracy pacjentów i opiekunów  

 

 

  

 

 


