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Ocena poziomu lęku u pacjentów hospitalizowanych
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                         Wstęp. lęk jest naturalną reakcją na chorobę, konieczność hospitalizacji i leczenia operacyjnego. zależny jest 
od wielu czynników, takich jak: cechy osobowości, wiek czy umiejętności reagowania w trudnych sytuacjach. 
Cel pracy. ocena poziomu lęku w zależności od czynników socjodemograficznych u pacjentów przygotowywanych do za-
biegu operacyjnego.
Materiał i metody. badania przeprowadzono w grupie 110 pacjentów hospitalizowanych na oddziałach chirurgicznym i gine-
kologicznym w powiatowym centrum zdrowia nzoz w Drezdenku. badania realizowano od września 2011 do lutego 2012 r. 
stosując kwestionariusz inwentarza Stai oraz pytania własne. 
Wyniki. analiza wykazała, że najliczniejszą grupą byli chorzy mający średni poziom lęku, zarówno jako stan, jak i cechę. 
badania zależności lęku jako stanu i lęku jako cechy z uwzględnieniem grup wiekowych badanych wykazały, że poziom nasi-
lenia obydwu rodzajów lęku wzrasta wraz z wiekiem. kobiety przed zabiegami operacyjnymi wykazywały większe skłonności 
do obydwu rodzajów lęku. biorąc pod uwagę wykształcenie badanych pacjentów, największy poziom lęku jako stanu i lęku 
jako cechy występował u pacjentów posiadających wykształcenie zawodowe. 
Wnioski. 1. u pacjentów hospitalizowanych występował średni poziom lęku. 2. poziom wykształcenia istotnie determinował 
poziom lęku zarówno jako stan, jak i cechę. 3. kobiety przed zabiegami operacyjnymi wykazały istotnie większe skłonności 
do lęku niż mężczyźni. 4. pacjenci młodsi posiadali mniejsze usposobienie lękowe aniżeli starsi. 
Słowa kluczowe: lęk, stres, hospitalizacja.

Background. anxiety is a natural reaction to illness, hospitalization and operating treatment. it is dependent many 
factors, such as personality traits, age, and ability to react in difficult situations. 
Objectives. the assessment of level of anxiety, depending on the socio-demographic factors in patients who were prepared 
for the surgery. 
Material and methods. the study was conducted among 110 patients hospitalized at the Departments of Surgery and gynecol-
ogy at powiatowe centrum zdrowia nzoz in Drezdenko. the study was conducted from September 2011 to February 2012, 
using the inventory Stai questionnaire and own questions. 
Results. the analysis showed that the largest group of patients had an average level of anxiety, both as a state and as a trait. 
the average level of anxiety was, respectively, as a state of anxiety in 50 patients (45.5%), anxiety as a feature in 58 patients 
(52.7%). Depending on the study of anxiety as a state and trait anxiety with regard to age groups of respondents indicated that 
the level of severity of both types of anxiety increases with age. women before surgery showed a greater tendency to both types 
of anxiety. taking into account the level of education of the patients, the highest level of state anxiety and trait anxiety was 
shown by patients with higher education level.
Conclusions. 1. the level of anxiety in patients was on average level. 2. Education significantly determined the levels of anxiety, 
both as a state and trait. 3. before surgery women were significantly more prone to anxiety than men. 4. Younger patients had 
lower level of anxiety then the older ones.
Key words: anxiety, stress, hospitalization.

Streszczenie

Summary

Wstęp
lęk jest naturalną reakcją na chorobę, konieczność ho-

spitalizacji i leczenia operacyjnego. przedoperacyjny nie-
pokój pacjenta zależny jest od wielu czynników, m.in. cech 
osobowości, wieku czy umiejętności reagowania w trud-
nych sytuacjach. negatywne emocje najczęściej mają cha-
rakter niepewności, bezradności czy poczucia zagrożenia. 
Spośród czynników wpływających na stan emocjonalny 
pacjenta oczekującego na zabieg operacyjny za najczęst-
sze uważa się: lęk przed znieczuleniem, bólem poopera-
cyjnym, śródoperacyjnym ujawnieniem choroby nowotwo-
rowej, kontaktem ze skomplikowaną aparaturą. całkowite 
wyeliminowanie lęku jest niemożliwe, a kontrolowany po-

ziom lęku u chorych stanowi siłę motywacyjną do współ-
pracy z zespołem terapeutycznym w okresie bezpośrednio 
po zabiegu i w okresie rekonwalescencji [1].

Cel pracy
celem pracy była ocena poziomu lęku w zależności od 

czynników socjodemograficznych u pacjentów przygoto-
wywanych do zabiegu operacyjnego.

Materiał i metody
badania przeprowadzono w grupie 110 pacjentów ho-

spitalizowanych na oddziałach chirurgicznym i ginekolo-
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gicznym w powiatowym centrum zdrowia nzoz w Drez-
denku. badania realizowano w okresie od września 2011 
do lutego 2012 r. 

w badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycz-
nego. badanie nasilenia lęku przeprowadzono za pomocą 
kwestionariusza Stai w polskiej adaptacji Spielberga, te-
sarczyka i wrześniowskiego [2]. kwestionariusz składał się 
z dwóch części: Stai-1 oraz Stai-2. Do oceny socjodemo-
graficznej wykorzystano własny kwestionariusz. obliczenia 
i analizę statystyczną wykonano za pomocą programu Sta-
tiStica 10 pl. po potwierdzeniu istnienia rozkładu normal-
nego, wykorzystano test t-Studenta, nieparametryczny test 
u Manna-whitney’a, test Shapiro-wilka, test χ2. w anali-
zach przyjęto, że wartość prawdopodobieństwa p była 
mniejsza od przyjętego poziomu istotności 0,05 (p < 0,05).

Wyniki
w badanej grupie kobiety stanowiły 79,1%, a mężczyź-

ni – 20,9%. Średnia wieku badanych wynosiła 41,7 lat, zaś 
wiek wahał się od 20 do 89 lat. w grupie badanych poziom 
nasilenia cechy lęku wzrastał wraz z wiekiem. najniższą 
wartość uzyskali badani w wieku 20–45 lat (41,01 pkt, [SD 
= 8,27]). najwyższą liczbę punktów uzyskały osoby będące 
po 65. roku życia (47,5 pkt [SD = 8,45]). wykazano istotną 
statystycznie różnicę między wynikami uzyskanymi w skali 
Stai-2 przez osoby najmłodsze a wynikami osób w wieku 
46–65 lat (tab. 1). prawie połowa badanych (44,5%) posia-
dała wykształcenie wyższe, 38,2% – średnie. wykształcenie 
zawodowe posiadało zaledwie 17,3% pacjentów; 65,5% 
stanowiły osoby w związkach małżeńskich. 

Tabela 1. Analiza wartości skali STAI-2 a wiek badanych

 STAI-2

STAI-2 

20–45 lat
(1)

46–65 lat
(2)

powyżej 
65 lat
(3)

20–45 lat
(1) 0,005 0,13

46–65 lat
(2) 0,005 0,62

powyżej 65 lat
(3) 0,13 0,62

analiza Stai-1 wykazała, że u badanych lęk jako stan 
występował średnio na poziomie 46,89 punktów (SD = 
12,68), oznacza to lęk o średnim natężeniu. niski poziom 

lęku można było stwierdzić u 35,5% chorych, natomiast 
19,1% przeżywało wysoki poziom lęku. wyniki badań 
przeprowadzonych za pomocą kwestionariusza Stai-2 wy-
kazały, że u badanych średnio lęk jako cecha średnio wy-
stępował na poziomie 42,83 punktów (SD = 8,77). Jest to 
również lęk o średnim natężeniu. wysokim poziomem lęku 
jako cechą charakteryzowało się zaledwie 2,7% badanych, 
niski poziom lęku występował u 52,7% badanych. w skali 
lęku Stai-2 kobiety uzyskały wyższe średnie wyniki aniżeli 
mężczyźni (43,64 pkt. vs. 39,78 pkt.) – jest to różnica istot-
na statystycznie (ryc. 1).

pacjenci z wykształceniem zawodowym wykazywali 
największy poziom lęku w chwili badania. zaobserwowano 
istotną statystycznie różnicę między uzyskanymi wynikami 
(tab. 2). 

Tabela 2. Analiza wartości skali STAI-1 a poziom wykształ-
cenia

 STAI-1
STAI-1 

zawodowe
 (1)

średnie
 (2)

wyższe 
(3)

zawodowe
(1) 0,015 0,017

średnie
(2) 0,015 0,57

wyższe
(3) 0,017 0,57

 STAI-2
STAI-2 

zawodowe
 (1)

średnie
 (2)

wyższe 
(3)

zawodowe
(1) 0,028 0,0001

średnie
(2) 0,028 0,27

wyższe
(3) 0,0001 0,27

Dyskusja
lęk to częsty stan emocjonalny, który jest pochodną po-

czucia zagrożenia. w badaniach wykazano, że najliczniej-
szą grupę badanych stanowili chorzy odczuwający średni 
poziom lęku, zarówno jako stan, jak i cechę. podobne wy-
niki uzyskano w badaniach bączyk i wsp. [3]. 

rozpatrując zależność lęku od płci, należy stwierdzić, 
że kobiety przed zabiegami operacyjnymi wykazywały 
większe skłonności do obydwu rodzajów lęku w porów-
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Rycina 1. poziom lęku jako stan w grupie kobiet i mężczyzn
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naniu z mężczyznami, co również zaobserwowała bączyk 
i wsp. [3]. badania romanik i wsp. potwierdzają, że lęk 
przed operacją częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. 
Można stwierdzić, że płeć żeńska jest niezależnym czyn-
nikiem sprzyjającym występowaniu lęku przed operacją 
u osób dorosłych [4]. w wynikach Jawora i wsp. [5] zwró-
cono uwagę na występowanie zaburzeń lękowych u kobiet 
po operacji, w tym objawów depresyjnych o charakterze 
klinicznym, wymagających leczenia farmakologicznego. 
poziom nasilenia obydwóch rodzajów lęku wzrasta z wie-
kiem, najwyższy poziom lęku prezentowali chorzy po 65. 
roku życia. podobną zależność wykazał bączyk. osoby 
powyżej 40. roku życia miały istotnie wyższy poziom lęku 
jako cechy [3]. natomiast w badaniach Jawor wykazano, 
iż zaburzenia lękowe w okresie okołooperacyjnym częściej 
występują u osób ze średnią wieku 50 lat [5].

na podstawie badań własnych oraz badań innych au-
torów można stwierdzić, że każda możliwa interwencja 
chirurgiczna jest trudną sytuacją, mogącą przyczynić się do 
zaburzeń somatycznych i psychicznych [6]. 

Wnioski
1. u pacjentów hospitalizowanych występował średni 

poziom lęku. 
2. poziom wykształcenia istotnie determinował poziom 

lęku jako stanu i jako cechy.
3. kobiety przed zabiegami operacyjnymi wykazały istot-

nie większe skłonności do lęku aniżeli mężczyźni.
4. pacjenci młodsi posiadali mniejsze usposobienie lęko-

we aniżeli starsi.
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