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The influence of socio-demographic and clinical factors on the process 
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StreSzczenie:  Wstęp: Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) należy do grupy nieswoistych zapaleń jelit o nieznanej dotychczas 
etiologii. Może wystąpić w każdym wieku, jednak szczyt zapadalności przypada na okres między 20. a 40. rokiem życia, 
następnie po 65. roku życia. Charakteryzuje się naprzemiennie występującymi okresami remisji i zaostrzeń, które utrudniają 
codzienne funkcjonowanie. 

  cel: Celem pracy było określenie stopnia akceptacji choroby wśród pacjentów z WZJG w zależności od wybranych zmiennych 
społeczno-demograficznych i klinicznych. 

  Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w grupie 50 pacjentów z potwierdzonym WZJG, leczonych w Klinice 
Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i pozostających pod opieką specjalistycznej Poradni 
Gastroenterologicznej przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 w Łodzi. Badanie przeprowadzono przy użyciu 
autorskiego kwestionariusza oraz Skali Akceptacji Choroby (Acceptance of Illness Scale; AIS). 

  Wyniki: W badanej grupie dominowali ludzie młodzi. Średnia wieku wynosiła 38,82 lat. Analiza wyników wykazała obniżony 
stopień akceptacji choroby wśród pacjentów w fazie jej zaostrzenia. Średni wynik punktowy w skali AIS dla badanej grupy 
wynosił 29,65, co świadczy o średnim poziomie akceptacji schorzenia. 

  Wnioski: Osoby z wykształceniem wyższym, aktywne zawodowo i leczone zachowawczo w większym stopniu akceptowały 
swoją chorobę. Nie wykazano wpływu posiadania potomstwa na lepsze przystosowanie się do schorzenia. Faza zaostrzenia 
oraz konieczność leczenia chirurgicznego miały istotny wpływ na obniżenie poziomu jego akceptacji.

SłoWa kluczoWe: akceptacja choroby, wrzodziejące zapalenie jelita grubego

abStract:   introduction: Ulcerative colitis (UC) belongs to the group of inflammatory bowel diseases of previously unknown etiology. 
Although UC may occur at any age, the peak of incidence falls between the ages of 20 and 40 and over 65. It is characterized by 
alternating periods of remission and exacerbations that hinder the daily functioning of patients. 

  the aim: The aim of the study was to determine the degree of acceptance of the disease among WZJG patients, depending on 
selected socio-demographic and clinical variables. 

  Material and methods: The study was conducted on a group of 50 patients with confirmed UC, treated at the General and 
Colorectal Surgery Clinic of the Medical University in Lodz, and under the care of a specialist Gastroenterological Outpatient 
Clinic at the University Hospital No. 1 in Łódź. The study was conducted using the own structure questionnaire and the 
Acceptance of Illness Scale (AIS). 

  results: Young people predominated in the study group. The average age of respondents was 38,82. Analysis of the results 
showed a reduced degree of acceptance of the disease among patients in the phase of exacerbation of the disease. The mean 
point score of the AIS scale for the study group was 29,65, which indicates the average level of acceptance of the disease 
among respondents. 

  conclusions: People with higher education, professionally active and treated conservatively, accepted their illness to a better 
extent. The influence of having offspring on better adaptation to the disease has not been demonstrated.
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cym zapaleniem jelita grubego, zamieszkujących na terenie woje-
wództwa łódzkiego. Połowę (25 osób) stanowili pacjenci hospitali-
zowani w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, połowę – chorzy pozostający pod opieką 
Poradni Gastroenterologicznej przy Uniwersyteckim Szpitalu Kli-
nicznym nr 1 w Łodzi. Udział w badaniu był anonimowy i dobro-
wolny, o czym respondenci zostali wcześniej poinformowani. Ba-
danie rozpoczęto w lipcu 2016 roku, po uzyskaniu zgody Komisji 
Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (RNN/177/16/
KE z 14 czerwca 2016 roku), a zakończono 31 stycznia 2017 roku.

Badanie przeprowadzono przy użyciu autorskiego kwestionariusza 
oraz Skali Akceptacji Choroby (Acceptance of Illness Scale; AIS) 
adaptowanej przez Z. Juczyńskiego [12]. Kwestionariusz autorski 
zawierał dane społeczno-demograficzne (płeć, wiek, miejsce za-
mieszkania, wykształcenie, aktywność zawodowa, posiadanie po-
tomstwa) oraz kliniczne (czas trwania choroby, sposób leczenia, 
występowanie dodatkowych objawów).

Stopień akceptacji choroby mierzono za pomocą skali AIS. Składa 
się ona z 8 stwierdzeń, które wyrażają możliwe konsekwencje wy-
nikające z choroby: ograniczenia w codziennej aktywności, braku 
samowystarczalności, obniżenia poczucia własnej wartości, stopnia 
realizacji zainteresowań oraz stosunku innych do choroby ankie-
towanego (w jego odczuciu). Odpowiedź na poszczególne stwier-
dzenia określana jest na 5-punktowej skali Likerta (1 – zdecydowa-
na zgoda ze stwierdzeniem, 5 – zdecydowany brak zgody). Suma 
punktów możliwych do uzyskania zawiera się w przedziale od 8 
do 40, a wynik odzwierciedla poziom akceptacji choroby badane-
go. Uzyskanie przez respondentów wyniku poniżej 20 punktów 
oznacza brak lub słabą akceptację choroby. Przedział od 20–30 
punktów wskazuje na średni stopień akceptacji, a o ankietowa-
nych, którzy uzyskali powyżej 30 punktów można powiedzieć, 
że akceptują swoją chorobę w stopniu wysokim bądź zupełnym.

Analizę statystyczną zmiennych ilościowych (tj. wyrażonych licz-
bą) przeprowadzono wyliczając średnią, odchylenie standardowe, 
medianę, kwartyle, minimum oraz maksimum. Analizę zmiennych 
jakościowych (tj. niewyrażonych liczbą) przeprowadzono wyli-
czając liczbę i procent wystąpień każdej z wartości. Porównanie 
wartości zmiennych ilościowych w dwóch grupach wykonano za 
pomocą testu t-Studenta (gdy zmienna miała rozkład normalny 
w analizowanych grupach) lub testu Manna-Whitneya (gdy roz-
kładu normalnego nie miała). Porównanie wartości zmiennych 
ilościowych w trzech i więcej grupach wykonano za pomocą ana-
lizy wariancji, ANOVA (gdy zmienna miała rozkład normalny w 
analizowanych grupach) lub testu Kruskala-Wallisa (gdy rozkładu 
normalnego nie miała). Gdy takie porównanie pokazało istotne 
statystycznie różnice, wykonywano analizę post hoc: testem HSD 
Tukeya (w przypadku normalności rozkładów) lub testem Dunna 
(w przypadku braku normalności). Normalność rozkładu zmien-
nych badano za pomocą testu Shapiro-Wilka. W analizie przyję-
to poziom istotności 0,05. A więc wszystkie wartości p <0,05 in-
terpretowano jako świadczące o istotnych zależnościach. Analizę 
wykonano w programie R, wersja 3.3.2.

Wyniki

Uzyskane w badaniu wyniki poddano analizie statystycznej, a 
następnie opracowano i przedstawiono za pomocą tabel i rycin.

WStęp

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) należy do grupy 
nieswoistych chorób zapalnych jelit, które obejmuje błonę śluzową 
odbytnicy, lub odbytnicy i okrężnicy, prowadząc w części przypad-
ków do powstawania owrzodzeń. Jest chorobą nieuleczalną i cechu-
je się naprzemiennie występującymi okresami zaostrzeń i remisji. 

Na WZJG zapadają głównie mieszkańcy rozwiniętych krajów eu-
ropejskich oraz Ameryki Północnej. Choroba stosunkowo rzadko 
jest rozpoznawana w krajach Ameryki Południowej, Azji i Afry-
ki. Szacuje się, że chorobowość i zapadalność w tych rejonach 
jest około 10-krotnie niższa niż w Europie i Ameryce Północnej 
[1, 2], w Europie wynosi ok. 10 przypadków na 100 tys. ludności 
rocznie [3]. W Polsce ocenę sytuacji epidemiologicznej utrudnia 
brak aktualnych i wiarygodnych badań. Na Dolnym Śląsku z po-
wodu WZJG rejestruje się średnio 840 hospitalizacji rocznie [4, 5].

W etiopatogenezie WZJG istotną rolę odgrywają czynniki gene-
tyczne, środowiskowe oraz immunologiczne. Zachorowanie może 
wystąpić w każdym wieku, jednak szczyt zapadalności przypada na 
okres między 20. a 40. rokiem życia, następnie powyżej 65. roku 
życia [6]. WZJG – jako choroba nieuleczalna – po rozpoznaniu 
towarzyszy pacjentowi do końca życia. Występujące naprzemien-
nie okresy zaostrzeń i remisji przyczyniają się do pogorszenia co-
dziennego funkcjonowania, a tym samym obniżają jakość życia. 
Konsekwencją choroby jest ogólne złe samopoczucie – nie tylko 
z powodu dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, lecz 
również w wyniku problemów emocjonalnych i psychologicznych 
[7]. Obecnie w medycynie obserwuje się tendencję do holistycz-
nego ujmowania zagadnień związanych ze zdrowiem pacjenta – 
czyli zarówno w kontekście, który uwzględnia wpływ czynników 
klinicznych na przebieg choroby, jak i psychologicznych oraz spo-
łecznych. Ocena ich współwystępowania pozwala na szersze niż 
dotąd wyjaśnienie problemów zdrowotnych [8].

Przystosowanie do choroby odgrywa istotną rolę w przypadku scho-
rzeń przewlekłych, które – ze strony lekarzy – wymagają innego 
podejścia do pacjenta, a ze strony pacjentów – akceptacji własnej 
choroby [9]. Termin „akceptacja” oznacza przyjęcie określonej 
opinii, poglądu, zachowania, wyrażenie przychylnej postawy lub 
zgody na coś [10]. Zaakceptowanie choroby oznacza przystoso-
wanie się do ograniczeń, jakie ze sobą niesie, a także pogodzenie 
się z pewnego rodzaju niepełnosprawnością. Sprowadza się to do 
uznania ograniczeń narzuconych przez chorobę – braku samowy-
starczalności, poczucia zależności od otoczenia – a także obniżo-
nego poczucia własnej wartości [11]. W przewlekłym i trudnym 
procesie leczenia bardzo ważną rolę odgrywa personel medyczny 
oraz wsparcie ze strony innych pacjentów. Poczucie więzi ze in-
nymi chorującymi jest ważnym czynnikiem regulującym reakcje 
w sferze emocjonalnej, a kontakt z psychologiem może okazać 
się bardzo pomocny w procesie zaakceptowania własnej, trudnej 
i nowej sytuacji życiowej. Celem pracy było określenie stopnia ak-
ceptacji choroby wśród osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita 
grubego, w zależności od wybranych zmiennych społeczno-de-
mograficznych i klinicznych.

Materiał i Metody

W badaniu wzięło udział 50 osób ze zdiagnozowanym wrzodzieją-
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tab. i.  Charakterystyka kliniczna badanej grupy.

n %

Aktywność choroby

Postać łagodna 2 4%

Remisja 20 40%

Zaostrzenie 28 56%

Wpływ choroby na charakter podjętej pracy zawodowej
Tak 11 22%

Nie 39 78%

Konieczność zmiany pracy w związku z chorobą
Tak 11 22%

Nie 39 78%

Wpływ choroby na relacje z innymi ludźmi

Bardzo mocny 2 4%

Mocny 7 14%

Nieznaczny 15 30%

Żaden 26 52%

Wpływ choroby na stosunki rodzinne

Bardzo mocny 0 0%

Mocny 0 0%

Nieznaczny 21 42%

Żaden 29 58%

Zadowolenie z życia intymnego

Bardzo zadowolony 5 10%

Zadowolony 22 44%

Ani zadowolony, ani niezadowolony 21 42%

Niezadowolony 2 4%

Źródła wiedzy na temat choroby *

Telewizja, internet 33 66%

Lekarz, pielęgniarka 50 100%

Stowarzyszenia pacjentów 5 10%

Książki, prasa 21 42%

Inne (studia) 3 6%

Członkostwo w stowarzyszeniu
Tak 3 6%

Nie 47 94%

Leczenie farmakologiczne *

Sulfosalazyna 9 18%

Mesalazyna 34 68%

Encorton 18 36%

Metypred 5 10%

Cortiment 9 18%

Budenofalk 3 6%

Infliksimab 6 12%

Adalimumab 8 16%

Objawy *

Przetoki okołoodbytnicze 6 12%

Przetoki wewnętrzne 4 8%

Szczeliny odbytu 4 8%

Ropnie 9 18%

Zwężenia jelit 16 32%

Niedokrwistość 16 32%

Zmiany skórne 11 22%

Zapalenie stawów 11 22%

Zapalenie tęczówki oka 4 8%

Żadne z powyższych 15 30%

Operacje mające związek z chorobą

Nie 28 56%

Jednokrotna 9 18%

Dwukrotna 10 20%

Trzykrotna 3 6%



9POL PRZEGL CHIR, 2018: 90 (6), 6-12

artykuł oryginalny / original article

cji choroby zależał od aktywności zawodowej ankietowanych. U 
pacjentów pracujących był on wyższy niż u osób niepracujących. 
Wynik przedstawiono na wykresie 4.

Kolejnym punktem analizy była ocena wpływu objawów klinicz-
nych (zarówno jelitowych, jak i pozajelitowych) oraz sposobu le-
czenia na stopień akceptacji choroby. Nie wykazano, aby objawy 
kliniczne wpływały na poziom akceptacji choroby, natomiast spo-
sób leczenia – wpływał. Wynik AIS nie miał rozkładu normalne-
go w analizowanych grupach, tak więc analizę statystyczną prze-
prowadzono za pomocą testu Kruskala-Wallisa. Wartość p <0,05 
oznacza, że poziom akceptacji choroby zależał od rodzaju lecze-
nia (zachowawcze, chirurgiczne). Aby odpowiedzieć na pytanie, 
jak dokładnie wygląda ta zależność, wykonano analizę post-hoc. 
Pokazała ona, że pacjenci, którzy nie byli leczeni chirurgicznie 
bardziej akceptowali swoją chorobę niż pacjenci operowani dwu- 
lub trzykrotnie. Wyniki powyżej opisanych analiz przedstawiono 
w tabelach III i IV.

Ostatnim punktem ankiety była ocena wpływu posiadania potom-
stwa na stopień akceptacji choroby. W tym punkcie wynik AIS 
nie miał rozkładu normalnego w analizowanych grupach, dlate-
go analizę przeprowadzono za pomocą testu Manna-Whitneya. 
Uzyskano wartość p >0,05, co oznacza, że fakt posiadania dzieci 
nie miał wpływu na poziom akceptacji choroby. Wyniki analizy 
prezentuje tabela V.

dySkuSja

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego należy do grupy schorzeń 
przewlekłych. Jak każda nieuleczalna choroba stanowi duże wy-
zwanie zarówno dla pacjenta, jak i jego rodziny. Diagnoza WZJG 
wymusza zmianę stylu życia, niekiedy uniemożliwia wykonywanie 
dotychczasowych obowiązków i utrudnia odgrywanie wcześniej-
szych ról społecznych [13]. Do istotnych czynników wpływających 
na satysfakcję z życia wśród osób z WZJG zaliczamy: stosunek pa-
cjenta do choroby oraz właściwą samoocenę stanu zdrowia. Pełna 
akceptacja choroby oznacza, iż pacjent zaakceptował siebie w roli 
chorego. Najlepszą postawą wobec choroby jest postawa adekwat-
na. Oznacza ona, że pacjent zdaje sobie sprawę z istnienia swojego 
schorzenia i towarzyszących mu ograniczeń oraz podchodzi do 
nich w sposób racjonalny, tzn. przyjmuje diagnozę, stosuje się do 
zaleceń lekarskich, a jego obraz własnej choroby jest zbliżony do 
tego stwierdzonego przez lekarza [14]. Osobom z rozpoznaniem 
WZJG jest szczególnie trudno osiągnąć taką postawę. Ważnym 
czynnikiem wpływającym na proces przystosowania się do nowej 
sytuacji jest wiek pacjentów. Znaczny odsetek chorych na WZJG 

byli osobami pełnoletnimi, zakres wieku badanych wynosił od 21 
do 76 lat. Najkrótszy czas trwania choroby to 2 lata, najdłuższy 17 
lat. Zdecydowana większość ankietowanych (92%) deklarowała, że 
mieszka w mieście. Znaczna grupa respondentów (52%) posiadała 
wykształcenie wyższe, 32% średnie, a 16% zawodowe. Ponad poło-
wa badanej grupy (56%) była aktywna zawodowo, 26% responden-
tów było na rencie przyznanej z powodu niezdolności do pracy, 
12% uczyło się, a 6% badanych było emerytami. W czasie prowa-
dzonego badania 56% ankietowanych było w okresie zaostrzenia 
choroby, 40% pacjentów znajdowało się w okresie remisji, a dwie 
osoby miały łagodną postać choroby. Szczegółową charakterysty-
kę kliniczną badanej grupy przedstawiono w tabeli I.

Średni wynik punktowy AIS wynosił 29,65 (SD = 7,06), co ilustruje 
średni poziom akceptacji choroby. W tej grupie sześciu pacjentów 
uzyskało wynik do 20 punktów, 18 pacjentów 21–30 punktów, a 
26 pacjentów 31-40 punktów. Najwyższą wartością punktową był 
wynik 40, zaś najniższą 14. Mediana wynosiła 32 punkty, a więc 
połowa ankietowanych uzyskała 32 punkty i mniej, a połowa 32 
punkty i więcej. Pierwszy i trzeci kwartyl wynosiły odpowiednio 
24 i 35,75 punktów. Oznacza to, że typowy wynik w badanej gru-
pie wynosił 24–35,75 pkt.

W dalszej części pracy przeanalizowano stopień akceptacji cho-
roby wśród respondentów w zależności od fazy choroby w mo-
mencie przystąpienia do badania. Wynik AIS nie miał rozkładu 
normalnego, a więc analizę przeprowadzono za pomocą testu 
Manna-Whitneya. Wartość p <0,05 oznacza, że poziom akcepta-
cji choroby wśród pacjentów zależał od fazy choroby. U pacjen-
tów w okresie remisji był wyższy niż u osób będących w okresie 
zaostrzenia. Powyższe wyniki ilustruje tabela II.

Analiza statystyczna wykazała brak zależności pomiędzy płcią 
ankietowanych a stopniem akceptacji choroby, a także pomiędzy 
wiekiem a stopniem akceptacji choroby. Wynik przedstawiono 
na wykresach 1 i 2.

W dalszej części pracy przeanalizowano wpływ wykształcenia oraz 
aktywności zawodowej ankietowanych na stopień akceptacji cho-
roby. Spośród 50 pacjentów tylko ośmiu miało wykształcenie za-
wodowe, dlatego dołączono ich do grupy osób z wykształceniem 
średnim. Wykazano, że pacjenci z wykształceniem wyższym ce-
chowali się lepszą akceptacją choroby niż pacjenci z wykształce-
niem średnim i zawodowym (p <0,05) (wykres 3).

W grupie osób biorących udział w badaniu sześciu pacjentów uczyło 
się, trzech było na emeryturze. Osoby te dołączono do rencistów, 
tworząc grupę „niepracujących”. Wykazano, że poziom akcepta-

tab. i. c.d.  Charakterystyka kliniczna badanej grupy. 

cecha n %

Rodzaje operacji *

Resekcja jelita cienkiego 4 8%

Resekcja jelita grubego 16 32%

Ropień 11 22%

Guz zapalny jamy brzusznej 2 4%

Przetoki 6 12%

Inne (ileostomia) 3 6%

Łączna liczba pacjentów n = 50.
* Procenty nie sumują się do 100, gdyż w kwestionariuszu mamy pytania wielokrotnego wyboru.
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dych, między 20. a 40. rokiem życia. W badanej przez nas grupie 
większą część pacjentów stanowiły osoby młode, średnia wieku 
kobiet wynosiła 38,05 lat, a mężczyzn 39,33 lat. Glińska i wsp. 
[13] w swoim badaniu wykazali, że osoby starsze lepiej adaptują 
się do życia z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Autorzy 
zależność tę tłumaczą bardziej stabilną i ugruntowaną sytuacją 
materialną tych osób oraz ich statusem zawodowym. Tej tezy nie 
potwierdzono w badaniach własnych.

W przeprowadzonym badaniu nie wykazano także wpływu płci na 
poziom akceptacji choroby. Uzyskany wynik średniej punktowej 
dla mężczyzn (29,87) był jedynie nieznacznie wyższy niż u kobiet 
(29,31), bez różnic istotnych statystycznie. Wyniki te są zgodne z 
doniesieniami innych autorów, którzy w swoich pracach również 
nie potwierdzili lepszej akceptacji choroby przez jedną z płci [13].

W dalszej części pracy przeanalizowano wpływ wykształcenia na 
stopień przystosowania się do choroby, wykazując że osoby z wyż-
szym wykształceniem w lepszym stopniu akceptowały swoje scho-
rzenie. Również Andrzejewska i wsp. [18] w swojej pracy wyka-
zali lepsze efekty w procesie zmierzającym do akceptacji choroby 
w grupie osób będących absolwentami wyższych uczelni. Także 
Glińska i wsp. [13] przedstawili silny wpływ osiągniętego poziomu 
wykształcenia na przystosowanie się do choroby.

to osoby młode, które jeszcze się uczą lub dopiero zaczynają pra-
cę zawodową. Diagnoza jest więc dla nich dużym wyzwaniem, 
aby mogły normalnie funkcjonować ze swoja chorobą, powinny 
ją zaakceptować. Autorzy wielu badań podkreślają znaczenie ak-
ceptacji choroby. Akceptacja ta niesie za sobą korzyści wynikające 
z lepszego komfortu psychicznego oraz fizycznego pacjenta [15, 
16, 17]. Czas potrzebny pacjentom do osiągnięcia pełnej akcep-
tacji swojej choroby jest sprawą bardzo indywidualną. Natomiast 
pomyślne zakończenie tego procesu przynosi korzyści w postaci 
obniżenia negatywnych reakcji emocjonalnych wywołanych przez 
chorobę, a tym samym podniesienia jakości życia. W przeprowa-
dzonym badaniu średnia AIS dla badanej grupy wyniosła 29,65 
punktów, co pokazuje, iż respondenci w średnim stopniu akcep-
towali swoją chorobę.

W badaniu własnym wykazano, iż faza choroby silnie wpływa na 
stopień jej akceptacji, a tym samym pogarsza jakość życia. Lekarze 
z Hiszpanii – Casellas i wsp. [18] – w swoim badaniu wykazali, że 
gorszą jakość życia zgłaszają pacjenci z aktywną postacią choroby 
w porównaniu z chorymi w okresie remisji, co może być wynikiem 
niskiego poziomu akceptacji choroby tę grupę.

Mimo iż WZJG może ujawnić się w każdym wieku, to jednak w 
zdecydowanej większości przypadków ujawnia się u ludzi mło-

tab. ii.  Faza choroby a poziom jej akceptacji.

Faza choroby
aiS [punkty]

n Średnia Sd Mediana Min. Max. Q1 Q3

Zaostrzenie 30 26,93 6,3 28 14 37 22 32,75

Remisja 20 33,71 6,23 36,5 18 40 28,75 38

* Test Manna-Whitneya
Q1, Q3 – kwartyle

tab. iii.  Występowanie objawów a akceptacja choroby.

WyStępoWanie objaWóW
aiS [punkty]

n Średnia Sd Mediana Min. Max. Q1 Q3

Brak objawów 15 31,47 6,86 32 21 40 25 37,5

Objawy 35 28,87 7,09 29 14 39 23 34,64

* Test Manna-Whitneya
Q1, Q3 – kwartyle

tab. iV.  Leczenie chirurgiczne a akceptacja choroby.

leczenie chirurGiczne
aiS [punkty]

n Średnia Sd Mediana Min. Max. Q1 Q3

Brak operacji 21 31,63 5,3 32 24 40 28 37

1 operacja 9 25,78 8,03 22 18 37 21 36

2-3 operacje 13 26,08 7,66 24 14 37 19 33

* Test Kruskala-Wallisa + wyniki analizy post-hoc (test Dunna)
Q1, Q3 – kwartyle

tab. V.  Posiadanie potomstwa a akceptacja choroby.

dzieci
aiS [punkty]

n Średnia Sd Mediana Min. Max. Q1 Q3

Posiadający dzieci 29 30,08 6,14 29 18 40 26 35

Bezdzietni 21 29,05 8,29 32 14 39 22 36

* Test Manna-Whitneya
Q1, Q3 – kwartyle
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zawsze pacjentom z WZJG udaje się uniknąć leczenia chirurgicz-
nego. Wyniki badań przeprowadzonych przez Bączyk i wsp. [21] 
pokazują, iż pacjenci z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit le-
czeni na oddziale chirurgicznym, wykazywali ogólnie niską jakość 
życia oraz w niewielkim stopniu akceptowali swoją chorobę. Tak-
że prezentowane badanie własne, oraz towarzysząca mu analiza 
statystyczna, wykazały, że osoby u których nie było konieczności 
leczenia chirurgicznego lepiej akceptowały swoją chorobę w po-
równaniu z pacjentami, którzy byli leczeni operacyjnie.

WnioSki

1.  W badanej grupie pacjentów chorujących na WZJG wykazano 
średni stopień akceptacji choroby.

2.  Poziom akceptacji choroby zależy od jej fazy. Pacjenci będący w 
fazie zaostrzenia w niższym stopniu akceptowali swoją chorobę.

3.  Osoby z wykształceniem wyższym, pracujące zawodowo, a tak-
że te leczone zachowawczo, potrafiły łatwiej akceptują rozpo-
znane WZJG.

4.  Nie wykazano istotnego związku między płcią i wiekiem respon-
dentów a stopniem akceptacji choroby.

Kolejnym badanym czynnikiem społeczno-demograficznym, mo-
gącym mieć udział w procesie zmierzającym do zaakceptowania 
choroby wśród osób z WZJG, była aktywność zawodowa. Petry-
szyn i wsp. [19] przedstawili dane mówiące, że w Polsce aż 35% 
mężczyzn z WZJG i 42% kobiet z tą chorobą kończy życie zawo-
dowe przed wyznaczonym ustawowo wiekiem emerytalnym [19]. 
Ci sami autorzy zauważyli także, iż niezdolność do pracy wśród 
kobiet była 2,8-krotnie wyższa, a wśród mężczyzn 2,6-krotnie 
wyższa w porównaniu z grupą osób zdrowych, będących w tym 
samym wieku. Z kolei Bernklev i wsp. [20] dowiedli, że w ciągu 
5 lat od momentu zdiagnozowania choroby 11,7% respondentów 
zasiliło grupę bezrobotnych z powodu niemożności wykonywa-
nia wcześniejszej pracy zawodowej. Nawracające zaostrzenia 
choroby są bowiem przyczyną przewlekłych nieobecności, co 
często prowadzi do utraty stanowiska. W konsekwencji choro-
ba pogarsza sytuację ekonomiczną tych osób, w efekcie obniża 
jakość ich życia, co z kolei utrudnia zaakceptowanie samej cho-
roby. Glińska i wsp. [13] w wynikach swojej pracy przedstawili 
zdecydowanie wyższy stopień przystosowania do choroby wśród 
osób aktywnych zawodowo niż wśród respondentów, którzy byli 
na rencie / nie mieli zajęcia / byli bezrobotni.

Na proces akceptacji choroby oraz jakość życia osób z WZJG wpły-
wa nie tylko specyfika samej choroby, ale również czas jej wystę-
powania, zastosowane leczenie oraz objawy jej towarzyszące. Nie 
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