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StreSzczenie:  Wstęp: Badania pokazują, że większość pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit (NChZJ) uważa, że ma 
niedostateczną wiedzę o swoim schorzeniu i chciałaby mocniej zaangażować się w proces leczenia. Informacje medyczne są 
obecnie szeroko dostępne, a chęć poszukiwania odpowiedzi na zagadnienia dotyczące zdrowia, stanowi trzeci co do częstości 
powód korzystania z Internetu. W efekcie istotnie podniosła się świadomość zdrowotna pacjentów oraz wzrósł ich udział 
w podejmowaniu decyzji terapeutycznych. Możliwość wyboru przez pacjenta placówki, pod opieką której chciałby pozostać, 
może mieć pozytywny wpływ na jego komfort i samopoczucie.

  Materiał i metody: Anonimowy kwestionariusz wypełniło 135 pacjentów z NChZJ hospitalizowanych w Klinice Chirurgii 
Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Późniejszym badaniem objęto jedynie 123 ankiety, tyle bowiem 
zostało w całości i w pełni poprawnie wypełnionych. Poddaną analizie grupę stanowiło 68 kobiet oraz 55 mężczyzn. 

  Wyniki: Większość, bo aż 85,4% pacjentów korzystało z Internetu, poszukując informacji medycznych o własnej chorobie. 
Wiek chorych z NChZJ, którzy korzystali z Internetu w podanym celu, był istotnie niższy niż wiek tych, którzy z niego nie 
korzystali. W opinii pacjentów zasoby sieci były też najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o lekarzu prowadzącym. 
Rekomendacje zaczerpnięte z Internetu mają więc znaczący wpływ przy wyborze lekarza lub oddziału szpitalnego.

  Wnioski: Większość pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit korzystała z Internetu w celu szukania informacji 
medycznych związanych ze swoim schorzeniem. Według badanych pacjentów, informacje pozyskane z Internetu okazują się 
najbardziej wiarygodne w kwestii opinii na temat lekarzy zajmujących się NChZJ.

SłoWa kluczoWe:  preferencje pacjentów, nieswoiste choroby zapalne jelit, Internet, informacje medyczne

abStract:   introduction: It is notable that patients with inflammatory bowel disease (IBD) have insufficient knowledge about their 
disease and are willing to be more involved in their treatment. Nowadays medical information is easily available and health-
related topics state the third most frequent reason for using the Internet. Therefore, patient’s health-related self-awareness 
and willingness to take part in medical decisions have improved. The possibility of choice of specialized health services may 
have positive effect on patient’s satisfaction. The aim of the study was to characterize the extent of Internet use for health 
information among a representative sample of IBD patients and to examine the effects that Internet and other sources of 
information about specialized health services have on patients’ choices of a doctor and hospital department.

  Materials and methods: In total, 135 IBD patients admitted to the Department of General and Colorectal Surgery at Medical 
University of Lodz were asked to complete an anonymous questionnaire. Only 123 fully completed questionnaires were 
included for analysis. The study group involved 68 women and 55 men.

  results: A total of 85.4% IBD patients used Internet in order to gather medical information about their disease. Age of those 
patients was significantly lower than of those patients who did not use Internet. The most reliable source of information 
about physicians was Internet. Opinions and recommendations gathered from the Internet have a notable influence on 
patients’ preference of hospital department and attending physician.

  conclusions: A majority of patients used Internet as a source of medical information related to IBD. Opinions obtained from 
the Internet seem to be the most reliable regarding attending physicians treating IBD patients.
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WStęp

Choroby określane mianem nieswoistych zapaleń jelit (NChZJ) 
obejmują przede wszystkim wrzodziejące zapalenie jelita grubego 
oraz chorobę Leśniowskiego-Crohna. Etiologia tych schorzeń nie 
została dotychczas w pełni poznana [1]. Wpływ na ich rozwój mogą 
mieć m.in. czynniki: immunologiczne, genetyczne oraz środowi-
skowe. Szacuje się, że w Europie u blisko 3 mln osób rozpoznano 
NChZJ [2]. Niepokojące są doniesienia z ostatnich badań mówią-
ce o wzrastającej liczbie zachorowań, w tym nowych zachorowań 
w Polsce [3]. Schorzenia te, mimo wielu różnic, mogą objawiać się 
w podobny sposób, powodując bóle brzucha, wymioty, biegunki 
lub nawet krwawienia z przewodu pokarmowego [4]. W ostatnich 
latach opieka medyczna nad pacjentami z NChZJ poprawiła się, 
jednakże podejmowane działania nadal mają na celu łagodzenie 
objawów, a nie leczenie ich pierwotnej przyczyny [5]. W efekcie 
pacjenci przez całe życie borykają się z naprzemiennymi okresami 
remisji i zaostrzeń. Podstawę leczenia stanowią silne leki immu-
nosupresyjne, które mogą dawać wiele działań niepożądanych. Do 
najczęściej stosowanych leków zalicza się kwas 5-aminosalicylowy 
(5-ASA) i jego pochodne, tiopuryny, metotreksat, kortykosteroidy, 
antybiotyki takie jak metronidazol i cyprofloksacyna oraz leki bio-
logiczne [6]. Niestety w części przypadków złożona farmakotera-
pia okazuje się niewystarczająca. W przypadku braku odpowiedzi 
na leczenie zachowawcze lub występowania powikłań wymagana 
jest interwencja chirurgiczna [7]. Za ważny aspekt postępowania 
w leczeniu pacjentów z NChZJ uważa się spersonalizowaną dietę 
i modyfikację stylu życia [8].

Ostatnie badania pokazują, że większość pacjentów z NChZJ uważa, 
że ma niedostateczną wiedzę o swojej chorobie i chciałaby mocniej 
zaangażować się w proces leczenia. To – w połączeniu z przewle-
kłym charakterem tych zaburzeń – skłania pacjentów do poszukiwa-
nia informacji na temat przebiegu i objawów przypadłości, na którą 
cierpią [9]. Informacje medyczne są obecnie szeroko dostępne, a za-
gadnienia dotyczące szeroko rozumianego zdrowia stanowią trzeci 
co do częstości powód korzystania z Internetu. W efekcie istotnie 
podniosła się świadomość pacjentów na temat stanu ich zdrowia 
oraz ich czynny udział w podejmowaniu decyzji terapeutycznych 
[10]. Niestety informacje dostępne dla pacjentów na portalach in-
ternetowych często nie są weryfikowane, co sprawia, że cechuje je 
nierzetelność [9]. Może to skutkować podjęciem przez część cho-
rych prób samodzielnego leczenia, a takie postępowanie często daje 
skutki odwrotne do oczekiwanych. Coraz więcej portali o tematyce 
zdrowotnej publikuje informacje i opinie o ośrodkach medycznych 
i lekarzach. Możliwość wyboru przez pacjenta placówki, pod opieką 
której chciałby pozostać, może w sposób pozytywny oddziaływać 
na ewentualne wyniki leczenia oraz jego samopoczucie [11]. Ni-
niejsze badanie ma zweryfikować wpływ Internetu i innych źródeł 
informacji medycznej na wybór ośrodka leczenia przez pacjentów 
z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit.

Materiał i MetoDy

Do badania włączono pacjentów ze zdiagnozowaną nieswoistą cho-
robą zapalną jelit (NChZJ) hospitalizowanych w Klinice Chirurgii 
Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi między 

listopadem 2015 r. a kwietniem 2017 r. Badanie przeprowadzono 
zgodnie z zasadami etycznymi zwartymi w Deklaracji Helsińskiej 
z 1975 r. Projekt badania został zatwierdzony przez Komisję Bio-
etyczną Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a wszyscy aktywni 
uczestnicy wyrazili pisemną zgodę przed włączeniem do badania. 

Wszystkich zakwalifikowanych do badania pacjentów w chwi-
li przyjęcia do kliniki poproszono o uzupełnienie anonimowego 
kwestionariusza składającego się z 22 zamkniętych pytań jedno-
krotnego wyboru oraz dwóch pytań otwartych. Chcieliśmy pozy-
skać informacje dotyczące: płci, wieku i wykształcenia ankieto-
wanych, a także: rozpoznania, roku postawienia diagnozy, liczby 
przebytych zabiegów operacyjnych z powodu nieswoistej cho-
roby zapalnej jelit. W trzeciej części ankiety prosiliśmy pacjen-
tów o określenie preferencji dotyczących oddziału hospitalizacji 
oraz lekarza prowadzącego, a także kluczowego źródła informacji 
w przypadku wyboru lekarza i ośrodka leczenia oraz oceny trafno-
ści i użyteczności tego źródła. Do analizy zostały włączone tylko 
w pełni poprawnie wypełnione kwestionariusze. 

Dane zgromadzone w badaniu zostały poddane analizie przy po-
mocy pakietu statystycznego STATISTICA 13 (StatSoft Inc., Stany 
Zjednoczone). Wyniki wyrażono w przypadku zmiennych ciągłych 
jako średnie plus/minus odchylenie standardowe, a w przypadku 
zmiennych kategorycznych w postaci liczb i procentów. Ocenę 
normalności rozkładu badanych parametrów ilościowych wyko-
nano za pomocą testu W Shapiro-Wilka.

Porównanie badanych grup przeprowadzono za pomocą testu 
t-Studenta (lub nieparametrycznego testu Manna-Whitneya 
– w zależności od rozkładu zmiennych) oraz testu χ2 (lub dokład-
nego testu Fischera). Przy porównaniu więcej niż dwóch zmiennych 
o rozkładzie normalnym i równych wariancjach stosowano analizę 
wariancji ANOVA. W przeciwnym przypadku, oraz w przypadku 
zmiennych kategorycznych, test Kruskala-Wallisa. We wszystkich 
analizach wartość prawdopodobieństwa testowego, tak zwaną 
wartość p (ang. probability) <0,05 uznano za istotną statystycznie.

Wyniki

Do badania włączono 135 pacjentów hospitalizowanych w Klini-
ce Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi, od których uzyskano pisemną zgodę na uczestnictwo 
w badaniu. Właściwej analizie poddano 123 anonimowe ankiety 
– te w całości i w pełni poprawnie wypełnione. Poddaną analizie 
grupę stanowiło 68 kobiet o średniej wieku 33,7±12,8 lat oraz 55 
mężczyzn o średniej wieku 40,0±15,5 lat. Szczegółową charakte-
rystykę danych demograficznych oraz podstawowych parametrów 
ocenianych w badaniu przedstawiono w Tab. I.

W badanej grupie 85,4% chorych (n = 105) korzystało z Internetu 
w poszukiwaniu informacji medycznych o własnej chorobie. Pozo-
stałe 14,6% pacjentów (n = 18) nigdy nie wykorzystywało Internetu 
w tym celu. Analiza wykazała, że wiek pacjentów z NChZJ, którzy ko-
rzystali z Internetu celem szukania informacji medycznych na temat 
swojej choroby, okazał się istotnie niższy niż wiek pacjentów, którzy 
nie korzystali z Internetu (34,2±13,2 vs 49,8±14,3; p < 0,001) (Ryc. 1.).

keyWorDS:  patients’ preferences, inflammatory bowel disease, Internet, medical information
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cji uzyskanych z Internetu, otrzymanych od lekarza i znajomych, 
wyniosły odpowiednio: 3,54; 4,47; 3,74 (p < 0,001). Szczegółowe 
dane przedstawiono na Ryc. 3.

oMóWienie

Internet odgrywa coraz większą rolę w naszym codziennym życiu. 
Dostarcza znaczną ilość wiadomości dotyczącą różnej tematyki, w 
tym tych związanych ze zdrowiem i medycyną. Już w 2001 r. 40% 
użytkowników Internetu wyszukiwało informacji na temat zdrowia 
[12]. Dostęp do danych, które niegdyś były dostępne wyłącznie dla 
wąskiego grona lekarzy i personelu medycznego, umożliwia dzi-
siaj pacjentom edukację w zakresie swojej choroby i pozwala na 
świadome podejmowanie decyzji w zakresie ich zdrowia i terapii 
[13, 14]. Dotyczy to również wyboru placówek medycznych, jak 
i lekarzy, którzy będą ich diagnozować i leczyć. 

Jak przedstawiono w naszym badaniu ponad 85% pacjentów cier-
piących na NChZJ korzystało z Internetu w celu poszukiwania 
informacji o swojej chorobie oraz opinii o lekarzach lub szpita-
lach zajmujących się leczeniem chorób zapalnych jelit. Dane te 
pokrywają się z innym badaniem, w którym odnotowano wyko-
rzystanie Internetu jako źrodła medycznych informacji dla 74% 
pacjentów z NChZJ [15]. Przeważnie są to osoby młodsze, dla 
których dostęp do sieci i korzystanie z niej jest codziennością. 
Bazując na dostępnej literaturze, odsetek ten może być wyższy 
w porównaniu do ogólnej populacji pacjentów, ponieważ ci z cho-
robami przewlekłymi polegają głownie na Internecie jako źródle 
informacji medycznych [16]. Częstotliwość wyszukiwania danych 

Na pytanie dotyczące specjalizacji lekarza prowadzącego zdecy-
dowana większość ankietowanych (79,7%; n = 98) preferowała 
lekarza gastroenterologa, natomiast 20,3% (n = 25) lekarza chi-
rurga. Chirurg jako lekarz prowadzący był wybierany przez pa-
cjentów starszych (43,1±11,3 vs 34,8±14,6; p = 0,009) oraz tych, 
którzy przeszli więcej zabiegów operacyjnych w obszarze jamy 
brzusznej (p = 0,002).

Przeanalizowano również indywidualne odczucia pacjentów do-
tyczące lekarzy prowadzących oraz oddziałów szpitalnych, w któ-
rych byli hospitalizowani oraz porównano je z informacjami, które 
chorzy pozyskali z Internetu, od innych lekarzy bądź znajomych. 
Test ANOVA wraz z analizą post-hoc wykazał, że najbardziej wia-
rygodnym źródłem informacji o lekarzu prowadzącym, w opinii 
pacjentów z NChZJ, był Internet (p = 0,0189). W dalszej kolejności 
znalazły się informacje uzyskane od znajomych pacjenta, a najni-
żej oceniana była opinia innego lekarza (Ryc. 2.).

Analiza wiarygodności informacji dotyczących opinii na temat od-
działów nie wyszczególniała preferowanych ich źródeł (p = 0,1599). 

Informacje na temat lekarza prowadzącego, szpitala lub lecze-
nia uzyskiwane od lekarza były najczęściej oceniane (62,6%; 
n = 77) jako bardzo ważne, uzyskując 5 pkt w skali od 1 do 5 pkt. 
28,4% chorych (n = 35) uznało za równie istotne (5 pkt) wiado-
mości uzyskane z Internetu, zwykle pacjenci uważali je za ważne 
– 4 pkt (30,9%; n = 38). Informacja pozyskana od znajomych była 
bardzo ważna (5 pkt) dla 32,5% pacjentów (n = 40), ale dokładnie 
tyle samo chorych przyznało znajomym i przyjaciołom tylko 3 
pkt w skali istotności informacji. Uśrednione oceny dla informa-

ryc. 1.  Porównanie wieku pacjentów korzystających z Internetu w poszukiwaniu 
informacji medycznej.

ryc. 2.  Ocena wiarygodności źródeł informacji o lekarzu zajmującym się NChZJ.

tab. i.  Charakterystyka danych demograficznych pacjentów według płci włączonych do analizy.

kobiety (n = 68) Mężczyźni (n = 55) p

Wiek 33,7±12,8 40,0±15,5 0,0368

Wykształcenie

Podstawowe 4,4% (n = 3) 14,5% (n = 8)

0,0022Średnie 42,6% (n = 29) 61,8% (n = 34)

Wyższe 52,9% (n = 36) 23,6% (n = 13)

Choroby współistniejące 
Choroba Leśniowskiego Crohna 52,9% (n = 36) 60% (n = 33)

0,4328
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego 47,1% (n = 32) 40% (n = 22)

Czas od postawienia diagnozy (w latach) 5,1±6,4 5,6±5,9 0,2994
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Bazując na dostępnej literaturze, pacjenci w przedziale wiekowym 
15–34 lata najczęściej korzystają z Internetu jako źródła informa-
cji medycznych [22]. Biorąc pod uwagę stosunkowo młody wiek 
pacjentów cierpiących na NChZJ, może to wyjaśniać większe za-
ufanie pacjentów wobec Internetu w naszym badaniu. 

Pacjenci w trosce o swoje zdrowie poszukują lekarzy kompetent-
nych, o dużej wiedzy oraz potrafiących z szacunkiem ich wysłu-
chać i z uprzejmością udzielić porady lekarskiej [23]. Dzięki sze-
rokiemu dostępowi do mediów z łatwością wyszukują informacje 
o chorobach, lekarzach i szpitalach. W Internecie powstają licz-
ne portale społecznościowe oraz fora, na których można znaleźć 
opinie oraz rekomendacje dotyczące poszczególnych oddziałów 
i specjalistów. Przykładem mogą być grupy wsparcia powstające 
na portalach specjalnie dla pacjentów z chorobami zapalnymi je-
lit. Dość istotną wadą jest natomiast niepewność informacji uzy-
skanych z Internetu. Często są one nieweryfikowane przez pro-
fesjonalistów lub są niekompletne [13, 14]. Mimo to w naszym 
badaniu przedstawiliśmy, że to właśnie informacje z Internetu są 
najbardziej wiarygodne. 

WnioSki

W przeprowadzonym przez nas badaniu zdecydowania większość 
pacjentów korzystała z Internetu w celu wyszukiwania informa-
cji medycznych związanych z nieswoistymi chorobami zapalny-
mi jelit. Opinie i rekomendacje zaczerpnięte z sieci mają znaczą-
cy wpływ przy wyborze swojego lekarza lub oddziału szpitalnego. 
Warto nadmienić jednak, że osoby z NChZJ nadal najbardziej 
cenią sobie informacje uzyskane od lekarza. W opinii pacjentów 
informacje pozyskane z Internetu okazują się najbardziej rzetel-
ne w kwestii lekarzy prowadzących zajmujących się NChZJ. Ko-
nieczne jest wprowadzenie kontroli informacji dotyczących zdro-
wia i medycyny w Internecie. Ważne byłoby wsparcie towarzystw 
naukowych w procesie weryfikowania danych w Internecie oraz 
stworzenie zaufanych portali dla pacjentów.

w Internecie korelowała z częstotliwością występowania okresów 
zaostrzeń ich choroby [17].

Ostatnie badania sugerują, że pacjenci z NChZJ mają wrażenie, że 
nie są w pełni poinformowani o swoich dolegliwościach. Zależy im 
na dostępie do większej ilości informacji, które umożliwiłyby im 
lepsze dbanie o swoje zdrowie we własnym zakresie [18, 19]. Baars 
i wsp. dowiedli, że pacjenci z NChZJ, którzy aktywnie uczestniczą 
z lekarzem w podejmowaniu leczniczych decyzji, odnotowują lep-
sze wyniki leczenia [20]. Dla 98% chorych istotnym było wspólne 
podejmowanie decyzji dotyczących opcji terapeutycznych. 

W badaniu na temat poziomu zaufania wobec informacji medycz-
nych otrzymanych z rożnych źródeł w przypadku nowotworów tyl-
ko 23,9% ankietowanych uznawało Internet za źródło informacji 
o wysokim stopniu zaufania (4 w skali 4-stopniowej). W tej samej 
pracy podobna liczba ankietowanych (22,8%) zupełnie nie wierzyła 
w informacje zawarte w sieci [21]. W odniesieniu do naszej pracy, 
pacjenci z NChZJ postrzegali Internet jako zdecydowanie bardziej 
wiarygodne źródło informacji. Ponad połowa (59,3%) oceniła je 
jako ważne lub bardzo ważne, a tylko 6,5% (n = 8) uznało je jako 
zupełnie bez znaczenia. 
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