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Czynniki wp³ywaj¹ce na sukces terapeutyczny
i satysfakcjê pacjenta po operacjach tympanoplastycznych
Factors contributing to successful treatment and patients satisfaction after
tympanoplasty
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Przewlek³e zapalenie ucha rodkowego jest jedn¹ z najczêciej
spotykanych chorób w otolaryngologii. Z wielu obserwacji wynika, ¿e
wyniki leczenia operacyjnego tego schorzenia czêstokroæ s¹ inaczej
oceniane przez lekarza, a inaczej przez pacjenta. W niniejszej pracy
dokonano przegl¹du pimiennictwa pod k¹tem szeregu istotnych
zagadnieñ zwi¹zanych z tympanoplastykami. W szczególnoci
zwrócono uwagê na takie czynniki, jak w³aciwa relacja lekarz-pacjent,
ró¿nice podejcia lekarza i pacjenta w odniesieniu do podjêtego leczenia
operacyjnego, osi¹gniêcie satysfakcji przez pacjenta po operacji
i poprawy jakoci ¿ycia. Wszystkie one mog¹ mieæ istotny wp³yw na
postrzeganie ostatecznych wyników leczenia przez chorego.
S³owa kluczowe: tympanoplastyka, sukces terapeutyczny,
satysfakcja pacjenta, przegl¹d pimiennictwa

Chronic otitis media is one of the most common diseases in
otorhinolaryngology clinics. It is known from numerous observations
that evaluation of results of surgical treatment of this disease done
by doctor and patient are frequently discrepant. In the present study
a literature review was done in order to single out several important
problems concerned with tympanoplasties. In particular, possible
factors which may exert an influence on patients perception of final
results of that treatment, such as doctor-patient relations, doctorpatient differences in the approach to the treatment, patients
satisfaction and improved quality of life were taken into account. All
of them may significantly affect patients perception of final results
of the treatment.
Key words: tympanoplasty, therapeutic success, patients satisfaction,
review
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Wstêp
Przewlek³e ropne zapalenie ucha rodkowego
nale¿y do najczêstszych chorób w otolaryngologii. Pomimo oczywistych zdobyczy medycyny i poprawy warunków publicznej opieki zdrowotnej
w krajach rozwiniêtych, przewlek³e ropne zapalenie ucha rodkowego nadal stanowi powa¿ny problem [1]. Ocenia siê, ¿e pacjenci ci w krajach uprzemys³owionych stanowi¹ oko³o 1% populacji,
a w krajach Trzeciego wiata i niektórych zamkniêtych, prymitywnych populacjach bytuj¹cych na
dalekiej Pó³nocy  nawet do 45% [1-8]. Wród chorych z przewlek³ym ropnym zapaleniem ucha rodkowego znacz¹c¹ grupê (oko³o 2/5) stanowi¹ cho-

rzy z perlakow¹ postaci¹ choroby [9]. Wród chorych z przewlek³ym ropnym zapaleniem ucha operacyjnego leczenia wymaga statystycznie 6-7 dzieci i 9-10 doros³ych na 100000 mieszkañców [8,10].
Ocenia siê, ¿e przewlek³e zapalenia uszu s¹ odpowiedzialne za 1-6% przyczyn niedos³uchu w populacji osób doros³ych [11]. Niedos³uch, szczególnie w wieku starszym, jest istotnie statystycznie
zwi¹zany z zaburzeniami emocjonalnymi, socjalnymi i komunikacyjnymi, a wiêkszoæ pacjentów
ocenia te zaburzenia jako powa¿ne kalectwo, nawet jeli z audiologicznego punktu widzenia jest
to niedos³uch umiarkowany [12].
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Postêp techniki i wiedzy medycznej sprawi³, ¿e
obecnie celem leczenia operacyjnego jest nie tylko
oczyszczenie ucha z chorobowo zmienionych tkanek, w celu zatrzymania postêpu choroby (leczenie sanacyjne), ale tak¿e, czêsto jednoczasowe,
przywrócenie prawid³owych warunków anatomicznych, umo¿liwiaj¹cych poprawê s³uchu, niekiedy nawet z wykonaniem stapedotomii [13-15].
Wraz ze zmian¹ poziomu edukacji i poziomu
¿ycia wzrastaj¹ oczekiwania pacjentów wobec
poziomu opieki medycznej. Nasila siê problem
dot¹d w Polsce niedoceniany  problem w³aciwego kontaktu lekarza z pacjentem. To zagadnienie by³o w tympanoplastykach podnoszone od
dawna, bowiem w tego typu operacjach bardzo
wiele zale¿y od w³aciwej relacji lekarz-pacjent i od
stopnia samodyscypliny i poziomu wiadomoci
zdrowotnej chorego [16]. Rozpoznanie, a nastêpnie ocena stopnia spe³nienia oczekiwañ chorego,
dotycz¹cych wyniku leczenia operacyjnego staje
siê wa¿nym elementem postêpowania klinicznego
[17-20].
Nale¿y podkreliæ, ¿e w dzia³aniach lekarzy
przygotowuj¹cych chorego do operacji czêsto
mo¿na spotkaæ postawy niew³aciwe. W wielu
przypadkach operacja tympanoplastyczna jest
przedstawiana fa³szywie jako z³oty rodek czy
te¿ panaceum na wszelkie problemy chorego. Jest
to oczywist¹ przyczyn¹ rozczarowañ po operacji,
kiedy rozbudzone oczekiwania rozmijaj¹ siê z wynikami. Szczególnie istotne jest przybli¿enie pacjentowi zasad funkcjonowania narz¹du s³uchu
i równowagi, a tak¿e wyjanienie, które z elementów tego systemu uleg³y uszkodzeniu oraz jak i na
ile trwale mo¿emy te elementy naprawiæ [21].
Przy za³o¿eniu rynkowego modelu opieki zdrowotnej nie mo¿na ignorowaæ roli pacjenta jako
aktywnego i krytycznego konsumenta [22]. Pacjenci
w coraz wiêkszym stopniu bêd¹ decydowaæ o modelu i jakoci opieki zdrowotnej, co spowoduje, ¿e
us³ugodawcy, a w tym i lekarze, bêd¹ musieli
uwzglêdniaæ postulaty chorych oraz zabiegaæ o ich
satysfakcjê z leczenia.
W niniejszej pracy, bêd¹cej przegl¹dem pimiennictwa, autorzy przeanalizowali czynniki
wp³ywaj¹ce na satysfakcjê pacjentów z leczenia
operacyjnego podejmowanego w przebiegu przewlek³ego zapalenia ucha rodkowego.
Oczekiwania lekarza
Pracownicy s³u¿by zdrowia, oceniaj¹c jakoæ
wiadczonych us³ug, kieruj¹ siê innymi kryteriami
ni¿ te, które s¹ wa¿ne z punktu widzenia pacjenta.
Wa¿ne s¹ dla nich np.: liczba udzielanych wiadczeñ, liczba zdeklarowanych pacjentów, w³aciwe
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stosowanie uznanych standardów i nowoczesnych
procedur medycznych [23]. Najwiêcej rozbie¿noci pomiêdzy ocen¹ lekarza a ocen¹ pacjenta wystêpuje w zakresie oceny poprawy s³uchu. Kryteria sukcesu, jakimi operuje siê w tympanoplastykach s¹ anatomiczne i audiologiczne. Dobrym
wynikiem anatomicznym jest odtworzona b³ona
bêbenkowa o prawid³owym wygl¹dzie i dobrej
ruchomoci oraz sprawny ³añcuch kosteczek s³uchowych. Za dobry wynik s³uchowy tympanoplastyki uznaje siê poziom krzywej powietrznej nie
ni¿szy ni¿ 30 dB dla czêstotliwoci mowy w uchu
operowanym oraz ró¿nicê pomiêdzy uchem operowanym a nieoperowanym nie przekraczaj¹c¹ 15
dB [21,24,25]. Generalnie czyste kryteria audiologiczne s¹ myl¹ce i nie mog¹ byæ jedynym miernikiem sukcesu w operacjach tympanoplastycznych
[26]. Wyniki operacji tympanoplastycznych s¹ czêsto niesatysfakcjonuj¹ce: d³ugotrwa³y efekt zamkniêcia rezerwy s³uchowej utrzymuje siê u zaledwie 40-70% operowanych przy strzemi¹czku nienaruszonym i u zaledwie 20-55% chorych przy
braku suprastruktury strzemi¹czka [15,24,27-29].
Szereg danych klinicznych wskazuje jednak na to,
¿e nawet poprawna pod wzglêdem teoretycznych
za³o¿eñ i wykonania technicznego rekonstrukcja
nie zawsze daje spodziewane wyniki s³uchowe,
stosownie do dobrego efektu anatomicznego
[24,26,30].
Jak wynika z badañ satysfakcji, przeprowadzonych w kilku orodkach w USA i Europie Zachodniej, dobry wynik audiologiczny nie przek³ada siê
w sposób prosty na satysfakcjê chorego i nie oznacza automatycznie poprawy wszystkich elementów
percepcji s³uchowej [9,17-19]. Chodzi przede
wszystkim o to, ¿e dobry wynik audiometrii tonalnej nie oznacza automatycznie dobrych wyników w audiometrii s³ownej, ani dobrej percepcji
mowy w warunkach codziennego ¿ycia.
Pacjent wobec przewlek³ego zapalenia ucha
rodkowego i problemów z nim zwi¹zanych
Choroba, a zw³aszcza choroba przewlek³a, jest
dla wszystkich chorych zwi¹zana z pewnego stopnia upoledzeniem i ograniczeniem ich aktywnoci ¿yciowej, a dla wiêkszoci pacjentów  tak¿e
zagro¿eniem, w sensie naruszenia poczucia bezpieczeñstwa [31]. Nale¿y podkreliæ, ¿e mimo, i¿
przewlek³e zapalenie ucha rodkowego nie jest chorob¹ zagra¿aj¹c¹ ¿yciu, ma ona bardzo negatywny wp³yw na samopoczucie wiêkszoci chorych
i postrzegan¹ przez nich jakoæ ¿ycia [18,19,32-35].
G³êbokoæ niedos³uchu jest istotnie zwi¹zana z poziomem zaburzeñ w komunikacji z otoczeniem
oraz z indywidualnie postrzeganym poziomem
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kalectwa i obni¿eniem rozumianej ogólnie jakoci
¿ycia u wiêkszoci doros³ych, a w przypadku dzieci  u ich opiekunów [9,17-19]. Niedos³uch powoduje trudnoci w pracy, w za³atwianiu codziennych spraw bytowych, w kontaktach z najbli¿szymi, wreszcie w s³uchaniu radia czy ogl¹daniu telewizji. Sta³y lub okresowy wyciek z ucha powoduje, oprócz oczywistych negatywnych odczuæ estetycznych  trudnoci z zachowaniem higieny
i stwarza ogromne problemy w kontaktach z ludmi. Perforacja b³ony bêbenkowej wyklucza uprawianie sportów wodnych czy niektórych innych
aktywnych form spêdzania czasu. Wszystko to
sprawia, ¿e zw³aszcza dla ludzi aktywnych ¿yciowo, przewlek³e zapalenie ucha stanowi znaczne
utrudnienie w codziennym ¿yciu i jest powodem
zmartwienia lub nawet najwiêkszego zatroskania
[18].
Tympanoplastyka nie jest operacj¹ ratuj¹c¹
¿ycie; ostateczn¹ decyzjê o podjêciu leczenia operacyjnego podejmuje zawsze chory, choæ dla podjêcia tej decyzji niezbêdna jest rzeczowa rozmowa
z lekarzem, nawietlaj¹ca mu istotê zagadnienia
i wszelkie jego aspekty [14]. Jest oczywiste, ¿e ka¿de objanienie przekazane pacjentowi powinno
zawieraæ podstawowe dane dotycz¹ce istoty jego
choroby, jej naturalnego przebiegu, rokowania,
planowanego leczenia, niezbêdnych badañ dodatkowych, przewidywanych wyników oraz mo¿liwych powik³añ [16]. W pe³ni dotyczy to tak¿e
tympanoplastyk. Wyniki badañ socjologicznych
wykazuj¹, ¿e w celu opracowania zasad optymalnego informowania chorego o jego chorobie i leczeniu nale¿y poznaæ zapotrzebowanie chorego na informacjê i stan jego wiedzy ogólnomedycznej, warunkuj¹cej zakres i sposób przekazywania
informacji. Ponad 1/5 chorych przyjmowanych na
oddzia³ chirurgiczny nie zna lub nie rozumie istoty postawionego rozpoznania, bêd¹cego przyczyn¹ hospitalizacji, a ponad po³owa badanych nie
potrafi powi¹zaæ trybu ¿ycia jako czynnika ryzyka swojej choroby [36]. Informowanie pacjenta jest
sztuk¹ i musi uwzglêdniaæ szereg istotnych uwarunkowañ. Najczêstsz¹ przyczyn¹ niezadowolenia
pacjentów z rozmowy z lekarzem jest u¿ywanie
przez lekarza niezrozumia³ej terminologii (48%),
straszenie wymienianiem szeregu mo¿liwych powik³añ (20%) oraz powiêcenie choremu zbyt
ma³ej iloci czasu (19%). Ponadto okazuje siê, ¿e
48% pacjentów, pomimo wczeniejszego objanienia, nie rozumie istoty planowanego zabiegu [36].
Informowania pacjenta nie mo¿na siê nauczyæ
z podrêcznika  umiejêtnoæ tê opanowuje zdolny
lekarz podpatruj¹c dowiadczonych kolegów, a tak¿e uczy siê na w³asnych b³êdach. B³êdy te wynika-
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j¹, moim zdaniem, z braku przygotowania psychologicznego lekarzy oraz z niewiedzy prawnej.
Satysfakcja pacjenta z operacji tympanoplastycznych i metody jej oceny
Aczkolwiek generalnie satysfakcja pacjentów
koresponduje z uzyskanym wynikiem s³uchowym,
to nie wszyscy pacjenci z wyran¹ popraw¹ w badaniu audiometrycznym odczuwaj¹ satysfakcjê
z leczenia [23]. Zatem na satysfakcjê pacjenta
z pewnoci¹ wp³ywaj¹ tak¿e i inne czynniki. Satysfakcja z odbytego leczenia bêdzie generalnie tym
wiêksza, w im mniejszym stopniu oczekiwania bêd¹
siê rozmija³y z uzyskanymi wynikami. W tym
wzglêdzie jednym z najwiêkszych problemów jest
odpowiednie informowanie pacjenta o wskazaniach do leczenia, w tym leczenia operacyjnego,
oraz o spodziewanych i mo¿liwych do osi¹gniêcia
korzyciach [24].
Badania satysfakcji pacjentów maj¹ g³ównie na
celu rozpoznanie stanu opieki zdrowotnej poprzez
poznanie opinii pacjentów w standaryzowanym
pomiarze ilociowym lub (rzadziej) jakociowym.
Badania te s³u¿¹ poprawie jakoci opieki zdrowotnej [22,37].
Czego pacjent oczekuje od operacji tympanoplastycznej? Po pierwsze oczekuje on poprawy s³uchu i g³ównie od tego zale¿y jego satysfakcja [15,
24-26]. Subiektywna poprawa s³uchu ma miejsce
u prawie 3/4 pacjentów, dla których niedos³uch
przed operacj¹ stanowi³ problem ¿yciowy i a¿
u po³owy tych z dobrymi przedoperacyjnymi wynikami s³uchowymi. Drugim czynnikiem satysfakcji jest poprawa w zakresie szumu usznego. Wród
pacjentów z szumem usznym 2/3 odczuwa b¹d
poprawê b¹d ust¹pienie objawów. Z kolei u prawie 1/3 pacjentów odczuwaj¹cych zawroty g³owy,
ust¹pi³y one ca³kowicie po operacji. A¿ 85% pacjentów odczuwaj¹cych pe³noæ w chorym uchu
oraz wyciek z ucha dowiadcza poprawy lub ust¹pienia w zakresie tego objawu. Tak¿e i te zmiany
dobrze koresponduj¹ z odczuciem satysfakcji z leczenia operacyjnego [25].
W pimiennictwie mo¿na znaleæ zaledwie kilkanacie prac badaj¹cych satysfakcjê pacjentów
lub ich opiekunów z leczenia operacyjnego chorób otolaryngologicznych. W jednej z prac autorzy badali preferencje pacjentów wobec drogi dojcia operacyjnego w tympanoplastyce, stwierdzaj¹c, ¿e dostêp zama³¿owinowy czêciej akceptuj¹
ludzie m³odzi, wykszta³ceni i aktywni, mimo i¿
wi¹¿e siê to z powstaniem blizny [38]. Pacjenci ci
s¹ bowiem bardziej wiadomi celów leczenia operacyjnego i ³atwiej im przyj¹æ zwi¹zane z tym niedogodnoci.
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Pozosta³e prace dotycz¹ zmiany postrzeganej
jakoci ¿ycia po operacji drena¿u ucha rodkowego i/lub adenotomii, albo te¿ po operacjach implantacji wewn¹trzlimakowych. Konstrukcja kwestionariuszy s³u¿¹cych do oceny satysfakcji z lecenia jest generalnie podobna. W ka¿dym z nich znajduj¹ siê podstawowe dane demograficzne, a w czêci merytorycznej pytania dotycz¹ce ró¿nych sfer
postrzegania choroby: fizykaln¹, emocjonaln¹,
audiologiczn¹, mowy, socjaln¹ [18,19,35,39].
Jednym z narzêdzi badawczych stosowanych
w tego typu badaniach w otolaryngologii jest ankieta OM-6, która mierzy jakoæ ¿ycia zwi¹zan¹
ze stanem narz¹du s³uchu i równowagi w zapaleniach uszu u dzieci [18]. Pytania s¹ w niej pogrupowane w 6 domenach, obejmuj¹cych: dolegliwoci fizyczne, niedos³uch, zaburzenia mowy, napiêcie emocjonalne, ograniczenia aktywnoci, problemy z opiek¹. Praktycznym wnioskiem wyp³ywaj¹cym z przeprowadzenia tego typu badañ jest to,
¿e rodzice uwiadamiaj¹ sobie, ¿e sytuacja przed
operacja by³a gorsza ni¿ myleli, a zatem wzrasta
ich wiadomoæ medyczna. Badania tego typu uzasadniaj¹ podejmowanie aktywnych dzia³añ leczniczych, w tym dzia³añ operacyjnych w otitis media secretoria [40,41].
Rosenfeld i wsp. [19] opracowali uniwersalne
medyczne narzêdzie badawcze do pomiaru jakoci ¿ycia zale¿nej od stanu zdrowia, jakim jest kwestionariusz HRQL (jakoæ ¿ycia postrzegana przez
pryzmat stanu zdrowia). W dostêpnych w pimiennictwie pracach znajduj¹ siê zarówno wyniki badañ prospektywnych, jak retrospektywnych, w których zastosowano to narzêdzie badawcze. W badaniach Rosenfelda, który tak¿e pos³ugiwa³ siê
ankiet¹ OM-6, opracowan¹ dla potrzeb analizy
wyników po leczeniu otitis media secretoria, stwierdzono, ¿e po wykonanym drena¿u ucha wartoæ
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punktowa ankiety zmienia siê istotnie, wskazuj¹c
na zmianê oceny jakoci ¿ycia i zmianê sposobu
postrzegania stanu ucha [19].
Wyniki badañ prowadzonych u rodziców dzieci operowanych z powodu otitis media secretoria
dowodzà, ýe ¾ z nich dostrzega róýne aspekty
poprawy stanu miejscowego i ogólnego dziecka,
a ponad 80-90% podjê³oby wykonane leczenie ponownie [18].
Wyniki satysfakcji rodziców z wykonanych tympanoplastyk u dzieci jako jedyny bada³ Sheahan
[42]. Mimo, ¿e pozytywny efekt kliniczny uzyskano prawie u ¾ dzieci, zaledwie ½ rodziców zauwa¿y³a poprawê s³uchu. Podobnie zastanawiaj¹ce
jest, ¿e dla wiêkszoci rodziców poziom satysfakcji nie by³ istotnie skorelowany ze spadkiem czêstoci infekcji [42].
Wyniki cytowanych prac sprowadzaj¹ siê do
wniosków, ¿e pacjenci lub ich opiekunowie pozytywnie postrzegaj¹ zmiany, jakie zosta³y spowodowane zastosowan¹ terapi¹, a w przysz³oci polecaliby j¹ znajomym i poddaliby siê jej ponownie. Pacjenci podkrelali, ¿e wród korzyci by³y
na pierwszym miejscu: zdolnoci komunikacyjne,
wzrost czêstoci konwersacji, u¿ytkowanie telefonu, zaufanie do samego siebie, pewnoæ, pozytywny wp³yw na ¿ycie rodzinne. Czêæ wyników sk³ania jednak do refleksji. Co jest zastanawiaj¹ce,
Maillet wykaza³, ¿e im d³u¿ej trwa³a g³uchota, tym
mniejsz¹ poprawê jakoci ¿ycia odnotowywa³
pacjent [43].
Te i inne w¹tpliwoci sk³aniaj¹ do zastanowienia
siê nad czynnikami warunkuj¹cymi satysfakcjê
chorego lub jego rodziny z wykonanej operacji
tympanoplastycznej. Temat ten, nieistniej¹cy
w polskiej literaturze medycznej, wydaje siê byæ
istotny i wa¿ny z punktu widzenia medycznego
i spo³ecznego, i wymaga osobnych badañ.
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