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STRESZCZENIE:    Wprowadzenie: Najczęstszą przyczyną wyłonienia stomii jelitowej jest rak jelita grubego. Stomia jelitowa stanowi dla pa-
cjenta nie tylko bardzo duży problem zdrowotny, ale także życiowy. Wyłonienie stomii zmienia dotychczasowe funkcjonowa-
nie, znacznie ogranicza aktywność i w decydujący sposób wpływa na jakość życia. Dlatego też we współczesnym procesie tera-
peutycznym rozpatrywane są wszystkie sfery życia człowieka, wraz z jego otoczeniem. Ocena jakości życia i stopnia akceptacji 
choroby wśród pacjentów z wyłonioną stomią pozwala stwierdzić, w której z płaszczyzn pacjenci wymagają uwagi i pomocy, 
oraz na którą z nich skierować promocję zdrowia.

 Cel pracy: Zbadanie wpływu akceptacji choroby na jakość życia pacjentów z wyłonioną stomią. 

  Materiał i metody: Badaniem objęto chorych po wyłonieniu stomii przebywających w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycz-
nym we Wrocławiu przy ulicy Kamieńskiego na oddziałach Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycz-
nej, Pododdziałem Chirurgii Metabolicznej, Pododdziałem Chirurgii Endokrynologicznej oraz Chirurgii Onkologicznej. W ba-
daniach posłużono się dwoma kwestionariuszami: ankietą oceny jakości życia (HRQOL) oraz skalą akceptacji choroby (AIS). 
Ankiety były anonimowe. Badania przeprowadzano od lutego 2015 roku do lutego 2016 roku wśród 101 osób z wyłonioną sto-
mią, z czego 60% pacjentów (60,4% osób) stanowiły kobiety, a 40% (39,60% osób) mężczyźni. Średnia wieku osób ankieto-
wanych wyniosła 48 lat. Najmłodszy z respondentów miał 20 lat, natomiast najstarszy 79 lat. Wśród badanych pacjentów: 
16,83% (wykształcenie podstawowe) , 24,75% zawodowe, 32,67% średnie i 25,74% wyższe. 

  Wyniki: Najczęstszą przyczyną wyłonienia stomii wśród respondentów był nowotwór jelita grubego (43,56%).Kolejne to: nie-
drożność mechaniczna jelita (25,74%), uszkodzenie jelita w następstwie urazów (24,75%), nieswoiste zapalenie jelit (5,95%). 
Jakość życia pacjentów ze stomią oceniano w odniesieniu do stanu zdrowia, sposobu wypoczynku po operacji, występowania 
utrudnień i ograniczeń w życiu codziennym, samooceny zaobserwowanych zmian w wyglądzie. Na wyraźne obniżenie jakości 
życia w tych aspektach wskazała większość badanych. Akceptacja choroby była wyższa u mężczyzn (75%) niż u kobiet (61%). 
Na stopień akceptacji choroby wpływało również wykształcanie – swojego stanu nie akceptowało 41% osób z wykształceniem 
wyższym oraz zaledwie 6% osób z wykształceniem podstawowym. Prowadząc badania, zwrócono uwagę na czynniki socjolo-
giczne mające wpływ na ocenę poziomu jakości życia i akceptacji choroby: płeć, wiek, wykształcenie, charakter wykonywanej 
pracy i miejsce zamieszkania. 

  Wnioski: Płeć i wykształcenie pacjentów wpływają na stopień akceptacji choroby, ale nie mają wpływu na jakość życia. Im 
wyższy stopień akceptacji choroby, tym lepsza jakość życia. Badania wskazują na potrzebę pogłębienia edukacji pacjentów w 
zakresie ich funkcjonowania w społeczeństwie.  

SŁOWA KLUCZOWE:   stomia, jakość życia, akceptacja choroby

ABSTRACT:   Introduction: The main reason of the enteric stoma is a colorectal cancer. Enteric stoma is a serious health problem. In Poland 
there are about 6 000 stoma surgeries yearly. It changes the functioning of the patients, restricts their daily activity and influ-
ences their quality of life. The evaluation of the quality of life and the level of the acceptance of the disease enables us to iden-
tify the regions where the health promotion should be directed. 

 The aim of the study was the evaluation of the acceptance of the disease and the quality of life in patients with colostomy. 

  Material and methods: The 101 patients with enteric stoma of Department of General and Vascular Surgery of the Research 
and Development Centre, Voivodship Specialist Hospital in Wroclaw, Poland, were enrolled into the study between February 
2015 and February 2016. The two anonymous questionnaires, i.e. health related quality of life (HRQoL) and  acceptance of ill-
ness scale (AIS), were used. 60% (61 people) were women, and 40% (40 people) were men. The mean age was 48; the young-
est respondent was 20 years old, and the oldest was 79 years old. 17% of the respondents had primary education, 25% - voca-
tional, 33% - secondary and 26% - university. 

  Results: A colostomy was formed due to colorectal cancer (44%), mechanical ileus (26%), injury (25%) and inflammation 
(6%).  The quality of life of the patients with colostomy was evaluated in view of the medical condition, postoperative recov-
ery, everyday limitations, and self-evaluation. The majority of participants pointed out the deterioration of the quality of life. 
The higher level of the acceptance of the disease was revealed in men as 75% of men, and 61% of women accept their health 
status. Education level also influences the acceptance of the disease as 41% participants with higher education, and only 6% 
participants with primary education did not accept their health status.  We revealed some social factors influencing the qual-
ity of life and the acceptance of the disease, i.e. gender, age, education, job, and place of living.   

  Conclusions: The gender and education have got the impact on the level of the acceptance of the disease, but have not influ-
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MATERIAŁ I METODY

Badania przeprowadzone były wśród pacjentów z wyłonioną 
stomi, leczonych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
we Wrocławiu od lutego 2015 do lutego 2016 roku. W celu 
przeprowadzenia badań posłużono się dwoma kwestionariu-
szami: skalą akceptacji choroby (AIS) oraz ankietą oceny jakości 
życia (HRQOL). Ankiety były anonimowe, a warunkiem ich 
przeprowadzenia była dobrowolna zgoda pacjenta [5, 6, 7, 8]. 

Skala akceptacji choroby (AIS) pozwala na ocenę stopnia 
akceptacji choroby przez pacjenta. Im wyższy jest stopień 
akceptacji choroby, tym mniejsze jest nasilenie negatywnych 
reakcji i emocji związanych ze schorzeniem i stosowaną te-
rapią. Skala zawiera 8 stwierdzeń opisujących negatywne 
konsekwencje stanu zdrowia. Każde z nich zawiera pięcio-
stopniową skalę, a pacjent określa swój obecny stan zdro-
wia, wskazując odpowiednią cyfrę: 1 – zdecydowanie zga-
dzam się, 2 – zgadzam się, 3 – nie wiem, 4 – nie zgadzam 
się, 5 – zdecydowanie nie zgadzam się. Zaznaczenie odpo-
wiedzi numer 1 oznaczało złe przystosowanie do choroby, 
natomiast odpowiedź numer 5 oznaczała pełną akceptację 
choroby. Suma wszystkich punktów mieści się w przedziale 
od 8 do 40 i stanowi miarę akceptacji choroby. Wszystkich 
pacjentów, w zależności od liczby uzyskanych punktów, po-
dzielono na trzy grupy. Grupa 1 – nie akceptująca choro-
by – skupiała chorych, którzy uzyskali od 8 do 18 punktów; 
grupa 2 – reprezentująca średni poziom akceptacji choroby 
– to osoby, które uzyskały od 19 do 29 punktów, w grupie 3 
– akceptującej chorobę na dobrym poziomie – znalazły się 
osoby, które uzyskały od 30 do 40 punktów.

Ankieta do oceny jakości życia osób ze stomią (HRQOL) 
zawiera 25 pytań. Dotyczą one: płci, wieku, wykształcenia, 
charakteru wykonywanej pracy, zamieszkania, przyczyny 
wyłonienia stomii oraz przygotowania do jej samopielę-
gnacji, możliwości kontaktu z profesjonalnym personelem 
ochrony zdrowia, oceny stanu zdrowia po operacji, ogra-
niczeń w kontaktach osobistych, w wykonywaniu codzien-
nych czynności, pracy zawodowej, zainteresowań, wyglądu 
zewnętrznego, relacji z rodziną i znajomymi, kontaktów to-
warzyskich, a także warunków ekonomicznych, występowa-
nia lęku, wypoczynku i rozrywki po operacji oraz akceptacji 
stomii. Odpowiedzi umożliwiły ocenę jakości życia osób z 
wyłonioną stomią. Wyniki uzyskanych pomiarów są danymi 
jakościowymi i podzielono je według skali porządkowej. Dane 
przyporządkowano do kategorii z określonym kierunkiem 
wzrostu od „a” do „e”, od najgorszego do najlepszego wyniku. 
Każdej odpowiedzi przyporządkowano wartość punktową od 
1 do 5. Pacjenci mogli uzyskać od 15 do 75 punktów. Wszyst-
kich badanych, w zależności od liczby uzyskanych punktów, 
podzielono na trzy grupy. Grupa 1 – o złej jakości życia – to 
osoby, które uzyskały mniej niż 30 punktów; grupa 2 – z do-
brą jakością życia – skupiała pacjentów, którzy uzyskali od 30 

WPROWADZENIE

Rozwój nauk medycznych umożliwił leczenie chorób, które 
wcześniej były nieuleczalne. Najczęstszą przyczyną wyłonie-
nia stomii jelitowej jest rak jelita grubego. W wielu krajach, w 
tym również w Polsce, rak jelita grubego jest najczęściej wystę-
pującym nowotworem złośliwym przewodu pokarmowego i 
występuje przeważnie w 6. i 7. dekadzie życia. W wyniku wy-
łonienia stomii dochodzi do zmniejszenia lub utraty zdolności 
magazynowania treści przewodu pokarmowego, a także utra-
ty kontroli nad wydalaniem [1]. Sytuacja życiowa, samoocena, 
samoakceptacja, jak również obraz własnego ciała zmienia się, 
dlatego ocenianie tylko objawów klinicznych oraz dolegliwości 
fizycznych nie jest wystarczające, by przeprowadzić skutecz-
ną terapię. Współczesna medycyna podchodzi do człowieka 
w sposób holistyczny, wykorzystuje elementy psychologii, so-
cjologii i filozofii. Traktuje człowieka całościowo jako jedność 
bio-psycho-społeczną. W procesie leczenia rozpatrywane są 
wszystkie sfery życia człowieka, wraz z jego otoczeniem. Po-
dejście holistyczne mówi o chorobie jako o zmianie pewnych 
warunków codziennej egzystencji, do których człowiek powi-
nien starać się przystosować. Może to osiągnąć dzięki wsparciu 
rodziny, przyjaciół, jak również personelu medycznego. Cho-
roby przewlekłe potrafią zmienić postrzeganie świata, prze-
wartościować życie, zmienić priorytety. Każdy człowiek inaczej 
reaguje na fakt choroby: niektórzy akceptują ten stan, inni nie 
godzą się z nową sytuacją. Osoby, które potrafią zaakcepto-
wać chorobę, chętniej podejmują walkę o powrót do zdrowia, 
przez co doświadczają mniej negatywnych emocji. Dlatego też 
z punktu widzenia psychologicznego istotnym aspektem tera-
pii jest akceptacja choroby. Akceptacja ta traktowana jest jako 
jeden z najważniejszych wyznaczników przystosowania się do 
trudnej sytuacji życiowej. Edukacja pacjenta polega na nauce 
samopielęgnacji stomii oraz utrzymania aktywności życia ro-
dzinnego, zawodowego oraz społecznego [2]. Pielęgniarka 
edukuje pacjenta w zakresach: dbania o przetokę, korzysta-
nia ze sprzętu stomijnego, zapobiegania wzdęciom poprzez 
stosowanie odpowiedniej diety, konieczności prowadzenia 
odmiennego trybu życia, informowania o grupach wsparcia 
i możliwościach refundacji sprzętu stomijnego [3]. W proces 
edukacji należy włączyć najbliższą rodzinę chorego. Celem 
jest przekazanie pacjentowi wiedzy na takim poziomie, który 
pomoże mu uzyskać taką samodzielność, by potrafił zapewnić 
sobie prawidłową opiekę w warunkach domowych [4]. Dlatego 
zarówno chory, jak i jego rodzina, powinni zostać objęci ho-
listyczną opieką, która uwzględnia aspekty psychospołeczne, 
wynikające z faktu wyłonienia stomii.

CEL PRACY

Celem pracy było ustalenie stopnia akceptacji choroby u pa-
cjentów z wyłonioną stomią oraz badanie zależności między 
nią a odczuwaną jakością życia.

enced the quality of life. The acceptance of the disease is connected with the quality of life in patients with colo stoma. The 
higher level of the acceptance of the disease, the better the quality of life is. The education of the patients on their social func-
tioning should be broaden.

KEYWORDS:  stoma, quality of life, the acceptance of the disease
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stwierdzeń. Respondenci byli proszeni o udzielenie informacji, 
na ile zgadzają się z danym zdaniem. Odpowiedzi dotyczące 
stwierdzenia „Mam kłopot z przystosowaniem się do ograni-
czeń narzuconych przez chorobę” były bardzo zróżnicowane. 
Odpowiedź twierdzącą podało aż 44,55%, a przeczącą jedynie 
22,77%. Aż 32,68% badanych wskazało na odpowiedź „trudno 
powiedzieć”. Ponad połowa badanych stwierdziła, że powodu 
swojego stanu zdrowia nie jest w stanie robić tego, co najbar-
dziej lubi (56,43%). Przeciwnego zdania było łącznie 24,75% 
badanych (18,81% – „nie zgadzam się”; 5,94% – „zdecydowa-
nie nie zgadzam się”). Pozostałe 18,82% wskazało na odpo-
wiedź „trudno powiedzieć”. Większość badanych zgodziła się 
ze stwierdzeniem, że choroba sprawia, że czasem czują się nie-
potrzebni. Opinię taką wyraziło łącznie 50,49% badanych, w 
tym 18,81% wskazało na odpowiedź „zdecydowanie zgadzam 
się”, a 31,68% – „zgadzam się”. Przeciwnego zdania było 29,70% 
badanych, w tym 4,95% wskazało na odpowiedź „zdecydowa-
nie nie zgadzam się”, a 24,75% na odpowiedź „nie zgadzam się”. 
Na odpowiedź „trudno powiedzieć” wskazało 19,80% respon-
dentów. Wśród respondentów najczęstsze były opinie, że czują 
się oni bardziej zależni od innych ze względu na problemy ze 
zdrowiem: 23,76% badanych wskazało na odpowiedź „zdecy-
dowanie zgadzam się”, a 17,82% na odpowiedź „zgadzam się”. 
Na brak występowania poczucia zależności od innych wska-
zało łącznie 39,60% respondentów, w tym 35,64% badanych 
wskazało na odpowiedź „nie zgadzam się”, a 18,81% pacjentów 
odpowiedziało „trudno powiedzieć”. Badani w większości zga-
dzali się ze stwierdzeniem, że choroba czyni z nich ciężar dla 
rodziny i przyjaciół: 39,60% chorych wskazało na odpowiedź 
twierdzące, aż 33,66% nie było zdecydowanych i podało odpo-
wiedź „trudno powiedzieć”, a 26,73% kategorycznie zaprzeczyło 
temu stwierdzeniu. Choroba u większości badanych wpływa 
na postrzeganie siebie jako niepełnowartościowego człowie-
ka. Z omawianym stwierdzeniem zgadzało się 53,46% bada-
nych, w tym 22,77% wskazało na odpowiedź „zdecydowanie 
zgadzam się”, a 30,69% na odpowiedź „zgadzam się”. Jedynie 
19,80% badanych uważało, że mimo choroby nadal czują się 
pełnowartościowymi ludźmi. Odpowiedzi badanych na pyta-
nie o ich wiarę w powrót do samowystarczalności były zróżni-
cowane. Największą grupę stanowiły osoby zgadzające się ze 
stwierdzeniem „Nigdy nie będę samowystarczalnym w takim 
stopniu, w jakim chciałbym być” – 24,75% badanych wskazało 
na odpowiedź „zgadzam się”, a 18,81% – „zdecydowanie zga-
dzam się”. Na odpowiedzi przeczące wskazało łącznie 33,66% 
badanych: 30,69% – na odpowiedź „nie zgadzam się”, a 2,97% 
– „zdecydowanie nie zgadzam się”, 22,77% respondentów od-
powiedziało: „trudno powiedzieć”. Większość badanych miała 
poczucie, że ludzie przebywający z nimi często są zakłopotani 
z powodu ich choroby. Największa część badanych (49,50%) 
wskazała na odpowiedzi twierdzące: „zdecydowanie zgadzam 
się” – 19,80%, a 29,70% „zgadzam się”. Na odpowiedzi prze-
czące wskazało 21,78% badanych, w tym 17,82% wskazało na 
odpowiedź „nie zgadzam się”.

Analiza ankiety jakości życia (HRQOL)
Kolejny element badania stanowiła analiza jakości życia w 
oparciu o kwestionariusz HRQOL. Pacjenci byli proszeni o 
ocenę stanu swojego zdrowia po operacji. Pytania ankietowe 
ujęto w cztery grupy: 1) stan zdrowia oraz sposób wypoczyn-
ku po operacji, 2) utrudnienia występujące po operacji, 3) 

do 50 punktów; do grupy 3 – o bardzo dobrej jakości życia 
– włączono chorych, którzy uzyskali więcej niż 50 punktów. 
Przy analizie jakości życia osób ze stomią uwzględniono: płeć, 
wiek, wykształcenie, rodzaj wykonywanej pracy, miejsce za-
mieszkania, przyczyny wyłonienia stomii, przygotowanie do 
samopielęgnacji, możliwości kontaktu z personelem ochrony 
zdrowia oraz ocenę stanu zdrowia [9, 10]. 

Badaniami ankietowymi objęto 101 osób z wyłonioną stomią 
(61 kobiet, 40 mężczyzn). Średnia wieku badanych wynosiła 
48 lat. Najmłodszy z respondentów miał 20 lat, najstarszy 79 
lat. Grupa była zróżnicowana pod względem wykształcenia: 
16,83% osób (wykształcenie podstawowe), 24,75% zawodo-
we, 32,67% średnie i 25,74% wyższe. Pracę fizyczną wyko-
nywało 40,59% osób ankietowanych, umysłową – 23,76%, 
pozostałe osoby utrzymywały się z emerytury (27,72%) lub 
renty (7,92%). Ze względu na miejsce zamieszkania procent 
respondentów rozkładał się następująco: wieś – 30,69%, mia-
sto poniżej 50 tys. mieszkańców – 14,85%, miasto z liczbą 
mieszkańców od 50 do 100 tys. – 25,74%, miasto z liczbą 
mieszkańców powyżej 100 tys. – 28,71%. Respondentów, 
którzy mieszkają sami było 36,63%, osób zamieszkujących z 
małżonkiem – 19,80%, zamieszkałych z małżonkiem i dzieć-
mi – 29,70%, a z dziećmi i wnukami – 13,86%. Najczęst-
szą przyczyną wyłonienia stomii był nowotwór jelita gru-
bego (43,56%), kolejne to: niedrożność mechaniczna jelita 
(25,74%), uszkodzenie jelita w następstwie urazów (24,75%), 
nieswoiste zapalenie jelit (5,95%). Badani podkreślali, że ich 
kontakt z pracownikami opieki zdrowotnej nie był najlep-
szy. Na utrudniony kontakt wskazało aż 40,60% osób, 59,40% 
badanych wskazało na łatwy kontakt. Zróżnicowane były 
też wypowiedzi dotyczące nauki samopielęgnacji: najwię-
cej ankietowanych odpowiedziało, że informacje otrzymali 
w szpitalu po operacji (51,48%), kolejne odpowiedzi to: w 
przychodni rejonowej (23,76%), przychodni specjalistycz-
nej (13,86%), a 9,9% twierdziło, że informacji dotyczących 
pielęgnacji stomii szukało samodzielnie.

WYNIKI

Analiza skali akceptacji choroby (AIS)

W badaniu stopnia akceptacji choroby posłużono się standary-
zowanym kwestionariuszem AIS, na który składało się osiem 

Ryc. 1.  Poziom akceptacji choroby a jakość życia po wyłonieniu stomii 
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– wskazujący na złą jakość życia, a jedynie 3% – wynik mó-
wiący o bardzo dobrej jakości życia. W obszarze jakości życia 
stomika – mierzonej za pomocą kwestionariusza jakości życia 
HRQOL – nie można stwierdzić, że występują istotne staty-
stycznie różnice w zależności od płci (p = 0,063). Mężczyź-
ni, podobnie jak przy badaniu akceptacji choroby, stanowili 
bardziej jednolitą grupę niż kobiety. Różnica pomiędzy naj-
wyższą a najniższą uzyskaną wartością wyniosła u mężczyzn 
28 punktów, a u kobiet 39. Wartości median były zbliżone.

Akceptacja choroby z uwzględnieniem wykształcenia 
respondentów
Analizując stopień akceptacji choroby ze względu na wykształ-
cenie, zauważa się, że osoby z wykształceniem podstawo-
wym posiadają najlepszą akceptację choroby (aż 81%). Wraz 
ze wzrostem wykształcenia rośnie brak akceptacji choroby. 
Wśród osób z wykształceniem podstawowym brak akceptacji 
choroby występował tyko u 6% badanych, u osób z wyksztalce-
niem zawodowym – u 27%, z wykształceniem średnim u 35% 
i aż 41% pacjentów z wykształceniem wyższym. Na akceptację 
na dobrym poziomie wskazało 13% osób z wykształceniem 
podstawowym oraz 3% osób z wykształceniem wyższym. Mi-
nimalna liczba uzyskanych punktów przy ocenie akceptacji 
choroby cechuje osoby z wykształceniem wyższym (8 pkt.) 
Osoby deklarujące wykształcenie podstawowe znacznie le-
piej akceptują swoją chorobę (minimalna liczba uzyskanych 
punktów to 18). Maksymalna punktacja nie jest aż tak róż-
nicująca. Wartość p = 0,035 wskazuje, że występują istotne 
statystycznie różnice między wykształceniem a stopniem 
akceptacji choroby. Można więc stwierdzić, że wykształce-
nie ma wpływ na stopień akceptacji choroby. 

Jakość życia respondentów po wykonaniu stomii z 
uwzględnieniem wykształcenia
Na bardzo dobrą jakość życia wskazało 22% respondentów z 
wykształceniem podstawowym, 4% pacjentów z wykształce-
niem średnim oraz 3% chorych z wykształceniem wyższym, 
natomiast z wykształceniem zawodowym 0%. Dobrą jakość 
życia w grupie z wykształceniem średnim wskazało 94% osób, 
z wykształceniem wyższym 88% osób, z wykształceniem za-
wodowym 81% oraz 78% osób z wykształceniem podstawo-
wym. Najwięcej osób odczuwających niską jakość życia znaj-
dowało się w grupie z wykształceniem zawodowym – 15%, 
przy wykształceniu wyższym odsetek ten wynosił 9%, a przy 
wykształceniu średnim – 6%. W grupie osób z wykształce-
niem podstawowym nikt nie wskazał złej jakości życia. Aż 
połowa osób z wykształceniem podstawowym uzyskała nie 
mniej niż 41 punktów w wyniku badania jakości życia. War-
tości median dla osób z pozostałych grup wykształcenia są 
niższe: zawodowe – 36; średnie – 39; wyższe – 38. Wartość 
p = 0,059 nie pozwala jednak na stwierdzenie, że występu-
ją statystycznie istotne różnice jakości życia po wyłonieniu 
stomii w zależności od wykształcenia.

Relacje pomiędzy poziomem akceptacji choroby a jakością 
życia po wyłonieniu stomii
Z grupy respondentów, którzy nie akceptują choroby złą ja-
kość życia odczuwa 23%. Jakość życia na dobrym poziomie 

występowanie ograniczeń w życiu codziennym po operacji, 
4) samoocena zaobserwowanych zmian w swoim wyglądzie 
po operacji. Większość – bo aż 57 osób – wskazało na po-
gorszenie stanu zdrowia po operacji, 19,80% – uważało, że 
ich stan zdrowia się polepszył, a 23,76% nie zauważyło wy-
raźnej zmiany. Podobnie pacjenci wypowiadali się na temat 
sposobu wypoczynku po zabiegu. Na częste występowanie 
bólu fizycznego wskazało ponad 23,76% badanych, a na ich 
sporadyczne występowanie – 52,47%. 21,78% respondentów 
odczuwa ból wyjątkowo, a 1,98% wcale nie odczuwa bólu. 
Podobny był rozkład wypowiedzi na temat utrudnień w kon-
taktach osobistych oraz występowania lęku o przyszłość. 
Jedynie dwie osoby odpowiedziały przecząco na pytanie o 
występowanie bólu i utrudnień w codzienny kontaktach, a 
cztery na pytanie dotyczące lęku o przyszłość. Aż 75,24% 
badanych wskazało, że po zabiegu raczej nie korzysta z roz-
rywek lub robi to sporadycznie. U większości badanych po 
zabiegu wystąpiły ograniczenia w codziennych czynnościach 
(56,43%) oraz w pracy zawodowej (55,44%). Mniej, bo 21,78% 
osób, stwierdziło, że codzienne czynności wykonuje lepiej, 
a 12,87%, że nie odczuwa ograniczeń w wykonywaniu pracy 
zawodowej. Na brak zmian w jakości życia seksualnego, lub 
jego poprawę, wskazało 54,45% pacjentów, na znacznie po-
gorszenie 25,74%. Poprawę wyglądu zewnętrznego zauwa-
żyło 18,81% osób, pogorszenie – 56,43%, natomiast 24,75% 
badanych nie zauważyło żadnej zmiany. Na pogorszenie się 
stosunków z bliskimi wskazało prawie 41% badanych, a na 
polepszenie – 19,80%. Podobnie wyglądały odpowiedzi do-
tyczące jakości znajomości oraz kontaktów towarzyskich: na 
ich poprawę wskazało 19,80% i 16,83% pacjentów, a na po-
gorszenie – odpowiednio – 46,53% i 48,51%. Pozostałe osoby 
nie zauważyły żadnej jakościowej zmiany. Warunki ekono-
miczne pogorszyły się u ponad 58% osób, pozostali chorzy 
oceniły je jako niezmienione (27,72%) lub lepsze (13,86%).

Akceptacja choroby przy uwzględnieniu płci respondentów
Wśród ankietowanych kobiet aż 61% uzyskało średni poziom 
akceptacji choroby, 5% dobry poziom, natomiast wynik 34% 
badanych wskazywał na brak akceptacji choroby. Natomiast 
wśród mężczyzn żaden z nich nie miał akceptacji choroby na 
poziomie dobrym. Brak akceptacji choroby wykazało 25% re-
spondentów, natomiast aż 75% ankietowanych miało akceptację 
choroby na średnim poziomie. Mężczyźni stanowili bardziej 
zwartą grupę niż kobiety – uzyskane punktowe wyniki zawiera-
ły się w przedziale 12–29 punktów, a kobiet w przedziale 8–32 
punktów. Wartość mediany wskazuje, że połowa mężczyzn uzy-
skała wynik nie mniejszy niż 22 punkty, w przypadku kobiet ta 
wartość wynosiła 20 punktów. Poziom istotności p = 0,037. Jak 
widać – pod względem praktyk zdrowotnych mężczyźni istotnie 
statystycznie różnią się od kobiet, a Skala Akceptacji Choroby 
pokazała, iż ich ocena punktowa jest w tym obszarze lepsza. 

Jakość życia respondentów po wyłonieniu stomii z 
uwzględnieniem płci
W badaniu jakości życia 84% badanych kobiet uzyskało wy-
nik świadczący o dobrej jakości życia, 11% – wskazujący na 
złą jakość życia, a 5% kobiet – wynik mówiący o bardzo do-
brej jakości życia. W badaniu jakości życia mężczyzn aż 92% 
chorych uzyskało wynik świadczący o dobrej jakości życia, 5% 
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2.  Badani raczej dobrze oceniają swoją jakość życia (87,12%). 
Na złą jakość życia wskazało jedynie 11% kobiet i 5% 
mężczyzn.

3.  Na stopień akceptacji choroby wpływają płeć oraz wy-
kształcenie. Mężczyźni mają wyższy poziom akceptacji 
choroby (75,00%) niż kobiety (60,65%), natomiast wraz 
ze wzrostem wykształcenia obniża się stopień akcep-
tacji choroby. Wymienione cechy nie różnicują jakości 
życia pacjentów.

4.  Akceptacja choroby ma ścisły związek z jakością życia pa-
cjentów ze stomią. Im wyższy stopień akceptacji choroby, 
tym lepsza jakość życia pacjentów.

5.  Przeprowadzone badania jednoznacznie wskazują, że w 
opiece nad pacjentami należy zadbać o to, aby potrafili 
oni znacznie lepiej zaakceptować swoją chorobę niż to 
ma miejsce obecnie. 

6.  Należy zdecydowanie podnieść poziom edukowania pa-
cjentów w placówkach służby zdrowia, aby – pomimo 
występujących utrudnień w codziennym funkcjonowaniu 
– nie rezygnowali z aktywnego życia, pracy i rozrywek, 
a także by umieli je dostosować do swoich możliwości. 

7.  Badani dobrze oceniają swoją jakość życia ( 89% kobiet i 
95% mężczyzn). Na złą jakość życia wskazało jedynie 11% 
kobiet i 5% mężczyzn.

w tej grupie zaznaczyło 77% badanych. Nikt w tej grupie 
nie deklarował bardzo dobrej jakości życia. Z grupy ankie-
towanych, u których akceptacja choroby była na poziomie 
średnim aż 93% osób deklaruje dobrą jakość życia, 3% od-
powiedziało, że swoją jakość życia ocenia jako złą, a 4% jako 
bardzo dobrą. Z grupy ankietowanych mających akceptację 
choroby na dobrym poziomie, 67% zaznaczyło, że ich jakość 
życia jest dobra, 33% deklarowało bardzo dobrą jakość życia. 
Nikt nie zaznaczył, że ich jakość życia jest zła. Występują 
istotne statystycznie różnice dotyczące wpływu akceptacji 
choroby na jakość życia po wyłonieniu stomii (ryc. 1). Wyni-
ki jakości życia przy braku akceptacji choroby zawierały się 
w przedziale od 16 do 46 punktów, a średnia wynosiła 35,81 
okt. Wyniki uzyskane przy akceptacji choroby na średnim 
poziomie były wyższe i zawierały się w przedziale od 27 do 
53 punktów, średnia wynosiła 39,30. Wyniki oceny jakości 
życia podczas akceptacji choroby na dobrym poziomie były 
jeszcze wyższe – ich przedział to 38–50 punktów, a średnia 
wynosiła 43 pkt. Różnice te były istotne statystycznie. Moż-
na więc stwierdzić, że im wyższy stopień akceptacji choroby, 
tym lepsza jakość życia osób po wyłonieniu stomii. 

WNIOSKI

1.  Większość badanych (66,33%) akceptuje swoją chorobę 
na średnim poziomie, uzyskując od 19 do 29 punktów w 
skali AIS. Brak akceptacji choroby częściej dotyczy kobiet 
(M – 10; K – 21).
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