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Wiedza na temat gruźlicy i czynników ryzyka 

choroby



Gruźlica jest chorobą zakaźną, szeroko 
rozpowszechnioną i potencjalnie śmiertelną. 

Najczęściej występującą postacią jest gruźlica płuc 
ale zmiany gruźlicze mogą występować w każdym 

narządzie (gruźlica pozapłucna) i obejmować  
ośrodkowy układ nerwowy, układ limfatyczny, 
naczynia krwionośne, układ kostno-stawowy, 

moczowo-płciowy oraz skórę. Chorobę tą 
charakteryzuje duże wyniszczenie organizmu w 

bardzo krótkim czasie, znaczna i postępująca utrata 
masy ciała, bladość, gorączka oraz uporczywy, 

długotrwały kaszel z krwiopluciem.



W badaniach udział wzięło 107 losowo
wybranych osób obecnych w Wojewódzkiej
Przychodni Przeciwgruźliczej i Chorób Płuc
znajdującej się przy Samodzielnym Publicznym
Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego.

Wśród ankietowanych było 44 kobiety i 63
mężczyzn. Średni wiek badanych wynosił 52 lata.
Najstarszy respondent miał 82 lata a najmłodszy
18.

Najliczniejszą grupę wiekową był przedział 50-
59 lat, co stanowiło 29% ogółu, tylko 3.8%
stanowili seniorzy powyżej 75 roku życia. W
grupie badanej dominowało wykształcenie
zawodowe – 27.1% ankietowanych, 32 osoby
posiadały wyższe wykształcenie.

W analizie uwzględniono miejsce zamieszkania.
Zdecydowana większość to jest 58.9% jest
mieszkańcami wsi. Wśród kobiet przeważały
mieszkanki miast natomiast w grupie męskiej
mieszkańcy terenów wiejskich. Tylko 11.2%
respondentów było pracownikami systemu opieki
zdrowotnej.

Dane Udział liczbowy/

udział procentowy

Kobiety

44/44.1%

Mężczyźni

63/58.9%

Ogółem

107/100%

Wiek

w

latach

(min.,max.,śr.) 21, 82, 55 18, 77, 60 18, 82, 52

18-29 3/6.8% 5/7.9% 8/7.5%

30-39 9/20.5% 7/11.1% 16/15%

40-49 12/27.3% 9/14.3% 21/19.6%

50-59 10/22.7% 21/33.3% 31/29%

60-75 8/18.2% 19/30.2% 27/25.1%

>75 2/4.5% 2/3.2% 4/3.8%

Wykształcenie

podstawowe 9/20.5% 11/17.5% 20/18.7%

zawodowe 12/27.3% 17/27% 29/27.1%

średnie 8/18.2% 16/25.4% 24/22.4%

wyższe licencjackie 5/11.4% 4/6.3% 9/8.4%

wyższe magisterskie 8/18.2% 15/23.8% 23/21.5%

doktoranckie 2/4.5% 0/0% 2/1.9%

Miejsce zamieszkania

Wieś 20/45.5% 33/52.4% 63/58.9%

Miasto 24/54.5% 30/47.6% 44/41.1%

Praca w służbie zdrowia

Tak 7/15.9% 5/7.9% 12/11.2%

Nie 37/84.1% 58/92.1% 95/88.8%

Charakterystyka społeczno-
demograficzna badanej grupy



W przeprowadzonych badaniach dowiedziono, że o gruźlicy słyszało 
91.6% ankietowanych.  Niecałe 16% zadeklarowało, że osobiście zna 
osobę chorą lub po przebytej gruźlicy. Prawie trzy czwarte badanych 

uznaje chorobę wywołaną przez prątka gruźlicy za poważną. 
Większość osób bo 71.9% wie, że jest to choroba zakaźna, ale tylko 60 
respondentów uważa ją za chorobę bakteryjną. Nieznacznie więcej niż 

20% ankietowanych twierdzi, że wirusy powodują tą jednostkę 
chorobową. Mimo nieznajomości czynnika etiologicznego (44%) 

większość ankietowanych prawidłowo wskazuje drogę kropelkową 
jako najczęstsze wrota zakażenia. Na pytanie czy chory na gruźlice 

zaraża innych przez cały okres trwania choroby 63 osoby 
odpowiedziały twierdząco. Odpowiedzi dotyczące symptomów 

gruźlicy są zróżnicowane, 99 ankietowanych wskazuje długotrwały 
kaszel jako objaw najbardziej charakterystyczny. W granicach 60% 

osób za przejaw świadczący o zachorowaniu wymienia nocne poty oraz 
niezamierzoną utratę masy ciała 



Większość (74.8%) ankietowanych uznaje , że warunkiem 
koniecznym do zachorowania na gruźlicę jest każde 
zakażenie prątkami, z czego 17 osób utrzymuje, że  

objawy chorobowe mogą wystąpić nawet po wielu latach 
od kontaktu z osobą zakażoną. 

Z analizy wynika też, że wśród 107 przebadanych, 83 
osoby uważa gruźlicę za chorobę dotyczącą układu 

oddechowego. 

20% badanych nie posiada wiedzy o możliwości 
występowania innych postaci tego schorzenia. 
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Wnioski 
• Z badań wynika, że ankietowani posiadają wiedzę na temat gruźlicy i

czynników ryzyka choroby.

• W związku z dość wysokim, lecz niewystarczającym poziomem wiedzy
ankietowanych na temat gruźlicy istnieje potrzeba podjęcia działań
edukacyjnych, wpływających na podniesienie poziomu wiedzy w tym obszarze.

• Większa świadomość zagrożenia epidemiologicznego może znacząco wpłynąć
na przestrzeganie zasad higieny osobistej i procedur medycznych wśród osób
mających osobistą styczność z gruźlicą oraz może doprowadzić do
podejmowania świadomych i celowych działań w celu ograniczenia
rozprzestrzeniania się choroby.


