
 Streszczenie  Wstęp. Obowiązujący system opieki zdrowotnej, poza zhierarchizowanym podziałem kompetencji 
i zakresów lecznictwa, zakłada posiadanie przez pacjentów ogromnej wiedzy i umiejętności dotyczącej postępo-
wania w sytuacji wystąpienia schorzeń o niewielkim ryzyku epidemiologicznym lub lekkich urazów. Realizacja tych 
zadań na odpowiednim poziomie skuteczności wymaga jednak odpowiedniego poziomu wiedzy zdrowotnej, która 
jest uzależniona od różnych czynników socjoekonomicznych.
Cel pracy. Określenie sposobów postępowania podopiecznych Przychodni Lekarskiej w sytuacji wystąpienia przezię-
bienia, lekkiego oparzenia, wpływu ciąży na styl życia kobiet oraz opieki nad noworodkiem. 
Materiał i metody. Badaniem objęto 125 pacjentów zdeklarowanych w Przychodni Lekarskiej we wsi Młynko-
wo, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie. Do opracowania wyników badań zastosowano 
elementy statystyki opisowej i współczynniki zbieżności C-Pearsona, skorygowany współczynnik C-Pearsona oraz 
T-Czuprowa wykazujące siłę związku między badanymi cechami.
Wyniki. Większość badanych w przypadku każdego zachorowania korzysta z porady lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej bądź z leków kupionych w aptece bez recepty (OTC) i bez wcześniejszej konsultacji. Osoby starsze, 
biorące udział w badaniu, skłaniają się ku stosowaniu ziołolecznictwa. Wyraźnym problemem jest brak edukacji, roz-
powszechnienia głębszej wiedzy z zakresu zasad pierwszej pomocy w przypadku oparzeń, a także stylu życia kobiety 
ciężarnej i ochrony małego dziecka. W tym obszarze obserwuje się występowanie wielu przesądów, które ukształto-
wane ludową tradycją i wierzeniami, znacząco odbiegają od bezpiecznych metod samoopieki i samopielęgnacji.
Wnioski. Istnieje potrzeba reorientacji programów zdrowotnych z wyraźną indykacją negatywnych skutków maso-
wego stosowania leków OTC. 
Słowa kluczowe: samoopieka, samopielęgnacja, zdrowie, przesądy.

 Summary  Background. According to current medical care system, beyond the hierarchical division of powers and 
ranges of treatment,  the patient is assumed to have vast knowledge and skills on low-risk diseases or light injuries. 
However, realization of this criterion requires an adequate level of health awareness, which is dependent on various 
socio-economic factors.
Objectives. Determination of procedures of Outpatient Clinics’ patients in sickness, mild burns, influence of pre-
gnancy on women lifestyle and newborn care.
Material and methods. There were included 125 patients attending Medical Health Center in Młynkowo village, 
czarnkowsko-trzcianecki administrative district, Greater Poland province.
Results. Majority of the surveyed in case of falling ill follow advice of their physician or medicines bought in phar-
macy without recipe (OTC). Elderly people are inclined towards herbal treatment. A clear problem is the lack of 
education and deeper knowledge of the principles of first aid for burns as well as lifestyle of pregnant women and 
newborn care where many prejudices may occur.
Conclusions. There is a need of reorientation of health care programs and distinct underlining negative effects of 
mass application of OTC drugs.
Key words: self care, health, prejudices.
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Wstęp

Współczesna koncepcja struktury systemów 
opieki zdrowotnej opiera się na konstrukcji czte-
rech poziomów referencyjnych i zgodnie z założe-
niami WHO są to: podstawowa opieka zdrowotna, 
ambulatoryjna specjalistyczna opieka, szpitale oraz 
wysokospecjalistyczne centra regionalne. Jako po-
ziom zasadniczy wymienia się jednak samoopiekę 
i samopielegnację, którą definiuje się jako „proces, 
w którym ludzie sami działają na rzecz wzmoc-
nienia swego zdrowia, zapobiegania chorobom 
i leczenia w przypadku schorzeń nie wymagających 
bezpośredniej interwencji fachowych pracowników 
medycznych” [1]. system ten zakłada ogromną 
wartość kompetencji pacjentów w sytuacji wystą-
pienia schorzeń o niewielkim ryzyku epidemiolo-
gicznym lub lekkich urazów. Realizacja tych zało-
żeń wymaga jednak posiadania przez pacjentów 
odpowiedniego poziomu wiedzy o zdrowiu. Po-
ziom wiedzy zdrowotnej zależny jest od ogólnego 
poziomu wykształcenia obywateli, ale również od 
tradycji i zwyczajów przekazywanych kolejnym 
pokoleniom. Wiele sposobów udzielania pierwszej 
pomocy nadal ugruntowanych jest obrzędem i oby-
czajem ludowym. Chodzi o sposoby postępowania 
w przypadku przeziębień, lekkich ran czy oparzeń 
oraz stosunku do ciężarnych, położnic i dzieci [2]. 
Istotną też kwestią jest stosowanie ziołolecznictwa. 

Cel pracy

Celem badań było poznanie metod i sposobów 
samoopieki i samopielęgnacji pacjentów w sytuacji 
wystąpienia przeziębienia, lekkiego oparzenia, sty-
lu życia kobiety ciężarnej oraz opieki nad nowo-
rodkiem. 

Materiał i metody

Badaniem objęto 125 pacjentów zdeklaro-
wanych w praktyce Lekarza Rodzinnego we wsi 
Młynkowo, powiat czarnkowsko-trzciniecki, wo-
jewództwo wielkopolskie. W skład badanej po-
pulacji weszło 86 kobiet i 39 mężczyzn w wieku 
18–83 lata (tab. 1, 2). narzędziem badawczym 
był kwestionariusz ankiety własnego autorstwa, 
zawierający pytania o dane socjometryczne, 6 py-
tań zamkniętych oraz 5 pytań otwartych. Pytano 
w nich, czy w czasie zachorowania badani korzy-
stają z porad lekarza, stosują domowe sposoby, 
czy w stanach przeziębienia udają się po poradę 
lekarza lub samodzielnie stosują leki OTC (over-
the-counter) – leki kupowane w aptekach bez re-
cepty lekarskiej, które umożliwiają pacjentom 
samoleczenie w powszechnych dolegliwościach. 
Pytano też, czy stosują zioła i jaki jest najlepszy 

sposób postępowania przy lekkim oparzeniu. ko-
lejne pytanie dotyczyło, czego nie powinna lub co 
powinna robić kobieta ciężarna, by urodzić zdrowe 
dziecko, czy konieczna jest czerwona wstążeczka 
przy łóżeczku nowonarodzonego dziecka i czy 
możliwe jest „rzucenie uroku”. Do opracowania 
wyników badań zastosowano elementy statystyki 
opisowej i współczynniki zbieżności C-Pearsona, 
C-skor oraz T-Czuprowa wykazujące siłę związku 
między badanymi cechami.

Tabela 1. Podział badanej grupy ze względu na wiek

Wiek liczebność (n) %

18–37 34 27

38–57 54 43

58–83 37 30

Razem 125 100

Tabela 2. Podział badanej grupy wedlug 
wykształcenia

Wykształcenie liczebność (n) %

Podstawowe 26 20,8

zawodowe 44 35,2

Średnie 42 33,6

Wyższe 13 10,4

Razem 125 100

Tabela 3. Rozpowszechnienie stosowania ziół 
w poszczególnych grupach wiekowych

Wiek Rozpowszechnienie stosowania ziół 

n %

18–37 4 11,8

38–57 15 27,8

58–83 12 32,4

Tabela 4. Rozpowszechnienie stosowania ziół 
w podziale według poziomu wykształcenia

Wykształcenie Rozpowszechnienie stosowania 
ziół 

n %

Podstawowe 13 50

zawodowe 9 20,45

Średnie 5 11,9

Wyższe 4 30,7



M. Jasińska i wsp. � samoopieka i samopielęgnacja pacjentów 21

Fa
m

ily
 M

ed
ic

in
e 

&
 P

ri
m

ar
y 

C
ar

e 
Re

vi
ew

 2
01

2,
 1

4,
 1

Wyniki

na pytanie, w jaki sposób badani postępują 
w razie wystąpienia lekkiego zachorowania, tyl-
ko jedna osoba wskazała na stosowanie jedynie 
i wyłącznie domowych sposobów, 82 spośród 
ankietowanych deklaruje korzystanie tylko z porad 
lekarza, a 44 korzysta z nich uzupełniając jednak 
kurację domowymi sposobami. Wymieniane były 
takie sposoby, jak spożywanie miodu, cytryny, pi-
cie herbat ziołowych, stosowanie inhalacji, baniek, 
względnie nacieranie stóp czosnkiem.

Współczynniki zbieżności: C-Pearsona = 
0,1866; C-skor = 0,2286; T-Czuprowa = 0,1343. 
W częstości zastosowania ziół w samoleczeniu 
i samopielęgnacji, w poszczególnych grupach wie-
kowych nie znaleziono ścisłych korelacji (tab. 3). 
Porównanie rozpowszechnienia stosowania ziół 
w leczeniu domowym wskazuje, że przetrwało ono 
w starszych grupach wiekowych, jednakże ta meto-
da jest w zdecydowanym odwrocie i ziołolecznic-
twa nie stosuje aż 94 (75,2%) spośród badanych. 
Ci, którzy je stosują, wskazują głównie na dobro-
dziejstwa stosowania majeranku, rumianku, mięty, 
lipy, kminku, bzu czarnego, dziurawca, pokrzywy, 
melisy, szałwii i nagietka. 

Współczynniki zbieżności: C-Pearson = 0,31; 
C-skor = 0,358; T-Czuprowa = 0,188. Pomiędzy 
badanymi cechami wykazano brak ścisłej korelacji. 
zestawienie stosowania ziołolecznictwa w sto-
sunku do wykształcenia ujawnia znaczny odsetek 
stosowania tego rodzaju terapii u osób z wykształ-
ceniem podstawowym i wyższym oraz zdecydowa-
nej niechęci do tej metody osób z wykształceniem 
średnim i zawodowym (tab. 4). 

Współczynniki zbieżności: C-Pearson = 0,266; 
C-skor = 0,281; T-Czuprowa = 0,39. Pomiędzy 
badanymi cechami wykazano brak ścisłej korela-
cji. Porównując sposoby leczenia w zależności od 
wieku stwierdzono, że młodsze grupy wiekowe 
zdecydowanie częściej posiłkują się lekami samo-
dzielnie kupionymi w aptece lub korzystają z porad 
lekarskich. starsi pacjenci preferują leki OTC oraz 
domowe sposoby (tab. 5). 

Współczynniki zbieżności: C-Pearson = 0,184; 
C-skor = 0,209; T-Czuprowa = 0,265. Pomiędzy 
badanymi cechami wykazano brak ścisłej korelacji. 
Wybór strategii postępowania w zależności od wy-
kształcenia wykazuje podobną zależność w stoso-
waniu leków OTC oraz przy wyborze konsultacji le-
karskich w odniesieniu do osób z wyższym i średnim 
wykształceniem. W tej właśnie grupie obserwuje się 
odejście od stosowania domowych sposobów. Pa-
cjenci z wykształceniem wyższym w najmniejszym 
odsetku korzystają z domowych sposobów.

W przypadku oparzeń, zimną wodę stosuje 99 
(79,2%) ankietowanych, a z pozostałych sposobów 
wymieniane były kremy i maści, takie jak panthe-
nol. Jednakże podawane były też takie sposoby, 
jak: smarowanie miodem, obmycie denaturatem, 
polanie olejem, okład z rumianku, mięsa lub tar-
tych ziemniaków, przyłożenie aloesu lub potłuczo-
nych liści kapusty, obmycie oparzonego miejsca 
własnym ciepłym moczem. 

W przypadku kobiet ciężarnych powszechnie 
zalecany jest przez respondentów wypoczynek, 
niedźwiganie ciężarów, zdrowe odżywianie, wita-
miny, niepalenie, niepicie i niestosowanie innych 
używek, niebranie antybiotyków, nienarażanie się 
na stres i pozytywne myślenie. 

Tabela 5. Sposób postępowania w przypadku lekkiego zachorowania w podziale według grup wiekowych

Wiek Korzystanie z porady lekarskiej Stosowanie leków OTC Stosowanie sposobów domowych

n % n % n %

18–37 13 38,2 18 52,9 3 8,8

38–57 16 29,6 30 55,6 8 14,8

58–83 9 24,3 15 40,5 13 35,1

Tabela 6. Sposób postępowania w przypadku lekkiego zachorowania w podziale według poziomu wykształcenia

Wykształcenie Korzystanie z porady lekarskiej Stosowanie leków OTC Stosowanie sposobów domowych

n % n % n %

Podstawowe 7 26,9 14 53,8 5 19,2

zawodowe 17 38,6 19 43,2 8 18,2

Średnie 11 26,2 21 50 10 23,8

Wyższe 38 23,1 9 69,2 1 7,7
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Przetrwałymi z wierzeń i tradycji ludowych 
zwyczajami, wskazywanymi przez respondentów 
w badaniu, są: nie chodzenie na pogrzeby, nie 
picie czerwonej herbaty, nie zaglądanie do studni, 
nie przechodzenie pod drabiną, nie zerkanie przez 
dziurki, nie wąchanie otwartych słoików, nie trzy-
manie się za brzuch kiedy się ciężarna przestraszy, 
nie przechodzenie pod sznurami od prania, nie 
przelewanie wody, nie patrzenie na ładnych ludzi, 
nie farbowanie włosów. 

Jeśli chodzi o poczucie konieczności zawiesza-
nia czerwonej wstążeczki przy łóżeczku lub wózku 
spacerowym dziecka, to odpowiedzi „tak” i „raczej 
tak” zakreśliło 69 (55,2%) badanych osób. Odpo-
wiedzi „nie” i „raczej nie” udzieliło 56 (44,8%) 
respondentów. 

spośród osób, które zakreśliły odpowiedzi 
twierdzące dotyczące powyższego pytania, wiele 
wskazuje, że czerwona wstążeczka podobnie jak 
krzyżyk lub medalik z Matką Boską oraz nie ob-
cinanie włosów, nie wychodzenie z dzieckiem na 
spacery przed chrzcinami, chroni je przed złymi 
mocami, duchami lub rzuceniem uroku nazywa-
nym też „ociotowaniem”.

Metodę uzdrawiania przez „babki” jako niesku-
teczną uznaje 104 (83,2%) badanych osób, nato-
miast pozytywnie co do o jej skuteczności wypo-
wiada się 21 (16,8) osób. Również większość, tj. 87 
(69,6%) osób, uważa, że nie jest możliwe „rzucenie 
uroku”. Jednocześnie dość znaczny odsetek – 38 
(30,4%) badanych uważa, że jest to jednak możli-
we. spośród badanych osób 9 (7,2%) przyznaje, że 
korzystało z usług znachora, ale 10 (8%) z nich było 
świadkiem takiego zdarzenia. 

Brak też według badanych 107 (85,6%) osób 
przedmiotów lub sposobów zabezpieczających 
przed zachorowaniem, a aż 120 (96%) osób uwa-
ża, że nie ma sposobów naturalnych hamujących 
rozwój raka.

Dyskusja

W badanej populacji przeważały zamężne ko-
biety w wieku 38–57 lat posiadające wykształcenie 
zawodowe lub średnie pochodzące i zamieszkałe 
na wsi. sondowanie poziomu wiedzy zdrowotnej 
respondentów wykazało, że dysponują oni zasoba-
mi umożliwiającymi sprawowanie samoopieki i sa-

mopielęgnacji w stosunku do siebie i swojej rodziny 
[2]. Jednakże zaobserwowano odwrót od ziołolecz-
nictwa i stosowania innych domowych sposobów 
na rzecz samodzielnego kupowania leków OTC 
w aptekach. Świadczy to o powszechnym, silnym 
oddziaływaniu reklam medialnych na pacjentów 
i ich wybory strategii postępowania w niektórych 
schorzeniach. 

Jednocześnie badanie wykazało ciągłe istnienie 
jeszcze głęboko zakorzenionych zwyczajów sto-
sowania symboliki chroniącej małe dzieci przed 
tzw. urokami [3–5]. z. Osiński uznaje, że zwykle to 
zła sytuacja polityczna, ekonomiczna, a co za tym 
idzie i edukacyjna, tym większa ignorancja rzetel-
nej wiedzy, w tym medycznej [6]. Potwierdza to 
tezy praktyków i teoretyków zdrowia publicznego, 
co do koncepcji wieloczynnikowych uwarunkowań 
sytuacji zdrowotnej danej populacji [7]. Badanie 
niniejsze potwierdziło jednakże trend pogłębia-
nia się kultury zdrowotnej wśród społeczeństwa. 
Wyraźnie została podkreślona przez responden-
tów szczególna potrzeba dbałości o zdrowie oraz 
istotność prozdrowotnego stylu życia kobiet ciężar-
nych. Jest to zgodne ze współczesnymi rekomenda-
cjami medycznymi. znane są także aktualnie reko-
mendowane sposoby postępowania w przypadku 
niewielkich oparzeń. Jednakże, niektóre sposoby 
postępowania w tych sytuacjach są zdecydowanie 
jeszcze anachroniczne, wręcz średniowieczne [3, 
4, 6]. swoistym indykatorem rzetelności współcze-
snej wiedzy pacjentów o zdrowiu jest też uleganie 
zwyczajowi zawieszania czerwonych wstążeczek, 
ciągłym funkcjonowaniu uzdrawiania przez tzw. 
babki lub wiara w możliwość rzucania uroków. 
Przemawia to za ciągłym pokutowaniem starych 
zabobonów i przesądów.

Wnioski

1. Istnieje potrzeba uprzystępniania wiedzy na te-
mat dobrodziejstwa stosowania sposobów natu-
ralnych, w tym i ziołolecznictwa oraz potrzeba 
rozwagi w samoleczeniu się pacjentów lekami 
OTC.

2. Istnieje konieczność budowania programów 
edukacyjnych o szerokiej tematyce zdrowotnej, 
a nie tylko skupionych na ograniczaniu głównych 
czynników zachorowalności i umieralności. 
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