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Ocena zachowań zdrowotnych pacjentów zakwalifikowanych 
do zabiegu kardiochirurgicznego

Evaluation of health behaviours in patients qualified  
for cardiac surgery

Małgorzata Szkup1, A, C–F, Małgorzata StarczewSka1, A, B, D–F, Izabela SkotnIcka2, B, E, 
anna Jurczak1, A, D, E, G, elżbIeta grochanS1, A, D, E, G

1 zakład pielęgniarstwa pomorskiego uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2 koło naukowe pielęgniarstwa przy zakładzie pielęgniarstwa pomorskiego uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. choroba niedokrwienna serca stanowi wysoce istotne zagrożenie zdrowotne dla współczesnego czło-
wieka. zachowania prozdrowotne determinują zdrowie jednostki.
Cel pracy. ocena stylu życia pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu kardiochirurgicznego. 
Materiał i metody. badania przeprowadzono za pomocą sondażu diagnostycznego. Do oceny wybranych wskaźników sty-
lu życia wykorzystano Inwentarz zachowań zdrowotnych oraz ankietę autorską. w badaniu uczestniczyło 132 pacjentów 
przebywających na oddziale kardiologii inwazyjnej, kardiologii i oddziale internistyczno-kardiologicznym Samodzielnego 
publicznego wojewódzkiego Szpitala zespolonego w Szczecinie. chorzy zostali przyjęci celem przygotowania lub przeka-
zania do zabiegu kardiochirurgicznego.
Wyniki. na przestrzeganie zachowań zdrowotnych ankietowanych nie ma wpływu aktywność zawodowa. rzadkie są praktyki 
zdrowotne u osób z nadwagą i otyłością. ankietowani wykazują pozytywne nastawienie psychiczne dotyczące zdrowego 
stylu życia. Stwierdzono, że im wyższe było bMI u chorych, tym niższy był wynik w kategorii praktyk zdrowotnych (p ≤ 0,05).
Wnioski. 1. konieczne jest rozpowszechnienie edukacji na temat prozdrowotnych zachowań wśród pacjentów z rozpoznaną 
chorobą wieńcową. 2. Działania te powinny być skierowane przede wszystkim do mężczyzn oraz osób z nadwagą i otyłością. 
Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne, zabiegi kardiochirurgiczne, pacjent.

Background. Ischaemic heart disease is a serious health hazard to a modern man. health behaviours determine 
health of an individual. 
Objectives. the aim of this study is to assess the lifestyle of patients qualified for cardiac surgery.
Materials and methods. the study was conducted using a diagnostic survey method. the selected lifestyle variables were 
measured with the health behaviour Inventory and the original questionnaire. the study involved 132 patients staying in the 
cardiology ward, the invasive cardiology ward, and the internal medicine and cardiology ward at the Independent public re-
gional Integrated hospital in Szczecin. the patients were admitted to hospital for cardiac surgery. 
Results. the respondents’ health behaviours did not depend on their professional activity. health practices were rare among 
overweight and obese people. the respondents demonstrated positive mental attitudes toward healthy lifestyle. It was found 
that higher bMI values were related to lower results in the health practice category (p ≤ 0.05).
Conclusions. 1. It is necessary to promote health education among patients with a diagnosis of coronary thrombosis. 2. these 
activities should be directed primarily to men as well as overweight and obese people.
Key words: health behaviours, cardiac surgery, patient. 

Streszczenie

Summary

Wstęp
zachowania zdrowotne są jednym z najważniejszych 

faktorów determinujących zdrowie człowieka [1].
zabiegi kardiologii inwazyjnej i kardiochirurgii wpływają na 

zmianę przebiegu klinicznego choroby, zmniejszenie śmiertel-
ności oraz wydłużenie i poprawę jakości życia pacjentów [2].

Cel pracy
celem pracy była ocena stylu życia pacjentów zakwali-

fikowanych do zabiegu kardiochirurgicznego.

Materiał i metody 
w badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycz-

nego. Do oceny wybranych wskaźników stylu życia posłużył 
Inwentarz zachowań zdrowotnych (Izz) oraz ankieta autorska. 

różnice rozkładów wyników skal z kwestionariusza Izz 
w zależności od płci i aktywności zawodowej analizowano za 
pomocą testu u Manna-whitneya. zależność między wynika-
mi skal z kwestionariusza Izz a bMI analizowano za pomocą 
oszacowanych współczynników korelacji rang Spearmana.

badania przeprowadzono w okresie od marca do lipca 
2012 r. w badaniu uczestniczyło 132 pacjentów (36 kobiet 
i 96 mężczyzn), przebywających na oddziałach kardiolo-
gii inwazyjnej, kardiologii i oddziale internistyczno-kardio-
logicznym Samodzielnego publicznego wojewódzkiego 
Szpitala zespolonego w Szczecinie. chorzy zostali przyjęci 
celem przygotowania lub przekazania do zabiegu kardio-
chirurgicznego. Do postępowania badawczego włączono 
tych chorych, u których wykonano standardowe bada-
nia pozwalające na zakwalifikowanie do operacji kardio-
chirurgicznej. u większości ankietowanych stwierdzono 
obecność przynajmniej jednego schorzenia przewlekłego. 
najczęściej u chorych występowało nadciśnienie tętnicze, 
cukrzyca oraz choroba wieńcowa.
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Wyniki
Średnia wieku badanych pacjentów to 63,59 lat. wśród 

ankietowanych zdecydowaną większość stanowili męż-
czyźni – 72,73%. 

po przeprowadzeniu analizy danych stwierdzono, że 
większość ankietowanych nie podejmowała żadnej pracy 
zawodowej – 70,45%.

w badanej grupie określono wskaźnik bMI, który wyno-
sił średnio 28,23, w zakresie od 20 do 42. 

Tabela 1. Wyniki kwestionariusza IZZ w badanej grupie 
ankietowanych

Skala IZZ Statystyki opisowe

    ± SD Min.–Max.

prawidłowe nawyki 
żywieniowe

20,92 ± 5,14 7,00–30,00

zachowania profilak-
tyczne

22,52 ± 4,17 7,00–30,00

pozytywne nastawienie 
psychiczne

23,39 ± 3,29 13,00–30,00

praktyki zdrowotne 21,86 ± 4,26 10,00–29,00

Izz 88,69 ± 12,63 47,00–116,00

  – średnia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe, Min.  
– wartość minimalna, Max.– wartość maksymalna.

po analizie danych wykazano, że w kategorii prawidło-
we nawyki żywieniowe średnia wartość wynosi 20,92, co 
może dowodzić, że znaczna część ankietowanych prze-
strzegała zasad zdrowego odżywiania. wyniki w katego-
rii zachowania profilaktyczne średnio wynosiły 22,52, co 
może sugerować, że pacjenci zakwalifikowani do zabiegu 
kardiochirurgicznego stosowali działania profilaktyczne 
w zakresie polepszenia stanu swojego zdrowia. najwyższa 
średnia uzyskana została w kategorii dotyczącej pozytyw-
nego nastawienia psychicznego – średnia wartość wyno-
siła 23,39. wyniki w kategorii praktyki zdrowotne średnio 
wynosiły 21,86. ogólny rezultat skali Izz średnio wynosił 
88,69 (tab. 1).

analiza materiału badawczego wykazała statystycznie 
istotną różnicę (p ≤ 0,05) w wynikach w kategoriach – pra-
widłowe nawyki żywieniowe i zachowania profilaktyczne 
w zależności od płci. w grupie kobiet występowało większe 
zaangażowanie w zastosowaniu zdrowego odżywiania oraz 
zachowań profilaktycznych, a także wyższe wyniki w ka-
tegorii praktyk zdrowotnych (tab. 2). po analizie danych 
stwierdzono brak istotnych różnic rozkładów wyników skal 
kwestionariusza Izz w zależności od aktywności zawodo-
wej (p > 0,05) (tab. 2). 

analiza danych wykazała statystycznie istotną (p ≤ 0,05), 
choć niską ujemną korelację (r = -0,2385) między wynikami 
w kategorii praktyk zdrowotnych a bMI wśród respondentów. 
Stwierdzono, że im wyższe było bMI u chorych, tym niższy 
był wynik w kategorii praktyk zdrowotnych (tab. 3).

Tabela 2. Wyniki kwestionariusza IZZ w zależności do płci i aktywności zawodowej

Skala IZZ Kategoria Statystyki opisowe

    ± SD Min.–Max. p

Płeć

prawidłowe nawyki żywieniowe
kobiety 23,86 ± 4,26 10,00–30,00

≤ 0,05
mężczyźni 19,81  ± 5,02 7,00–30,00

zachowania profilaktyczne
kobiety 24,36 ± 3,40 15,00–30,00

≤ 0,05
mężczyźni 21,82 ± 4,24 7,00–30,00

pozytywne nastawienie psychiczne
kobiety 23,86 ± 2,89 18,00–28,00

> 0,05
mężczyźni 23,22 ± 3,42 13,00–30,00

praktyki zdrowotne
kobiety 23,06 ± 3,72 13,00–29,00

> 0,05
mężczyźni 21,42 ± 4,39 10,00–29,00

Izz
kobiety 95,14 ± 10,03 64,00–116,00

≤ 0,05
mężczyźni 86,27 ± 12,70 47,00–109,00

Aktywność zawodowa

prawidłowe nawyki żywieniowe
nie 21,11 ± 5,26 7,00–30,00

> 0,05
tak 20,46 ± 4,88 9,00–29,00

zachowania profilaktyczne
nie 22,82 ± 4,14 7,00–30,00

> 0,05
tak 21,79 ± 4,19 13,00–29,00

pozytywne nastawienie psychiczne
nie 23,47 ± 3,15 16,00–29,00

> 0,05
tak 23,21 ± 3,64 13,00–30,00

praktyki zdrowotne
nie 22,16 ± 4,22 11,00–29,00

> 0,05
tak 21,15 ± 4,34 10,00–29,00

Izz
nie 89,56 ± 12,28 47,00–116,00

> 0,05
tak 86,62 ± 13,38 59,00–109,00

   – średnia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe, Min. – wartość minimalna, Max. – wartość maksymalna, u – test u Manna- 
-whitneya, p – poziom istotności.

x

x

x

x
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Tabela 3. Korelacja rang Spearmana między wynikami 
kwestionariusza IZZ a BMI

Skala IZZ R p

prawidłowe nawyki żywieniowe 0,0424 > 0,05

zachowania profilaktyczne -0,0972 > 0,05

pozytywne nastawienie psychiczne -0,1009 > 0,05

praktyki zdrowotne -0,2385 ≤ 0,05

Izz -0,1265 > 0,05

 r – współczynnik korelacji rang Spearmana, p – poziom istotności.

Dyskusja

chorobę wieńcową możemy nazwać cywilizacyjną, 
ponieważ jest następstwem rozwoju współczesnego świata 
oraz zmian, jakie nastąpiły w życiu człowieka [3]. 

analiza wyników przeprowadzonych badań dowiodła, 
że prawidłowe nawyki żywieniowe w grupie kobiet były 
częściej stosowane niż w grupie mężczyzn. Stwierdzono 
również, że kobiety częściej stosowały zasady profilaktyki 
zdrowotnej oraz praktyki zdrowotne niż mężczyźni. pozy-
tywne nastawienie psychiczne było wyrażone w jednako-
wym stopniu w obu grupach. 

kurowska i Szomszor w swoich badaniach otrzymały 
wyniki równomierne w zakresie zachowań zdrowotnych ba-
danej grupy mężczyzn i kobiet z rozpoznaną cukrzycą typu 
2 [4]. badania przeprowadzone przez Sokołowską i wsp. 
dowiodły natomiast, iż płeć ma wpływ na zachowania zdro-
wotne chorych z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca. 
u kobiet był nieznacznie niższy trend zmian wskaźników 
związanych z prawidłowymi nawykami żywieniowymi [5].

po analizie wyników badań własnych wywnioskowano, 
że nadwaga i otyłość u chorych z zaawansowaną chorobą 
wieńcową miały wpływ na podejmowanie praktyk prozdro-
wotnych. 

odmienne wyniki badań otrzymali wróblewska i wsp. 
w swoich badaniach dowiedli, iż pacjenci z chorobą wień-
cową serca nie przestrzegali zasad prawidłowego odżywia-
nia się, nie wykonywali systematycznie ćwiczeń fizycznych, 
a większość z nich miała nadwagę i otyłość [6]. 

badania przeprowadzone przez Małaczyńską-rajpold 
i wsp., którzy zbadali populację kobiet pod względem czyn-
ników redukujących ryzyko sercowo-naczyniowe, wywnio-
skowali, że pacjenci z niższym bMI mieli mniejsze wartości 
ciśnienia tętniczego krwi, gdyż częściej podejmowali ak-
tywność fizyczną [7]. 

po przeanalizowaniu wyników badań własnych nie stwier-
dzono istotnych różnic rozkładów wyników skal kwestiona-
riusza Izz w zależności od aktywności zawodowej. 

prowadzone badania przez Ślusarską i wsp. wśród osób 
pracujących wskazują, że zachowania zdrowotne ankieto-
wanych mieszczą się na przeciętnym poziomie [8]. 

po analizie wyników z przeprowadzonych przez nas ba-
dań stwierdzono statystycznie istotną różnicę wyników skali 
Izz w zależności od płci. wyniki w grupie kobiet były wyż-
sze, co oznacza, że kobiety częściej stosowały prawidłowe 
zachowania zdrowotne niż mężczyźni. 

natomiast krzemińska i wsp. wykazali, że pacjenci z nie-
wydolnością serca, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, mieli 
nieprawidłowe nawyki żywieniowe, niską aktywność fizycz-
ną, długoletni nałóg nikotynowy oraz nadwagę i otyłość [9]. 

z badań przeprowadzonych wśród chorych po zabie-
gach kardiochirurgicznych przez kurowską i wsp. wynika, 
że przeprowadzanie edukacji chorych i ich rodzin, w kie-
runku prawidłowych zachowań zdrowotnych, ma pozytyw-
ny wpływ na ich stosowanie [10]. 

Wnioski
1. konieczne jest rozpowszechnienie edukacji na temat 

prozdrowotnych zachowań wśród pacjentów z rozpo-
znaną chorobą wieńcową.

2. Działania te powinny być skierowane przede wszyst-
kim do mężczyzn oraz osób z nadwagą i otyłością. 
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