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Streszczenie
Wstęp: Retinopatia wcześniaków jest najważniej-

szą przyczyną ślepoty u dzieci w Polsce. Przekazywanie 
przez pracowników służby zdrowia rzetelnych i pełnych 
informacji pozwala rodzicom zrozumieć istotę choroby 
oraz ułatwia współpracę z lekarzem, a także zmniejsza 
ich lęk. Celem pracy była próba określenia poziomu 
wiedzy rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie, za-
grożonych retinopatią, na temat tej choroby. Ponadto 
zbadano korelację między poziomem wiedzy a wiekiem, 
wykształceniem i miejscem zamieszkania  matki. 

Materiały i metody: Grupę badaną  stanowiło 50 
matek wcześniaków, które zgłosiły się ze swoimi dziećmi 
do Poradni Okulistycznej przy II Klinice Okulistki AM 
w Lublinie. Badania zostały przeprowadzone w okresie 
od grudnia 2006 do lutego 2007 r. w Lublinie, w obecno-
ści ankietera. Wykorzystano kwestionariusz konstrukcji 
własnej. Dla uzyskanych wyników obliczono wskaźniki    
procentowe i zastosowano test Chi-kwadrat.

Wyniki: 38%  matek deklarowało, że posiada wiedzę 
na temat retinopatii wcześniaków. Jedynie 40% matek 
twierdziło, że zna powikłania tego schorzenia. Większość 
badanych kobiet (76%) uważała, że informacje udziela-
ne przez pracowników ochrony zdrowia są niewystarcza-
jące  lub niezrozumiałe. Wykazano istotną  statystycznie 
zależność pomiędzy poziomem wiedzy a wykształce-
niem matki. Matki z wyższym wykształceniem posiadały 
o 33,4% większy poziom wiedzy od matek ze średnim 
wykształceniem.

Wnioski: Matki posiadają zbyt mały zasób wiedzy 
na temat retinopatii, jej powikłań i sposobu leczenia. 
Wykształcenie matki ma znaczący wpływ na poziom jej 
wiedzy, dotyczącej zagadnienia retinopatii wcześniaków.
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Summary
Background: Retinopathy of Prematurity is one of 

main causes of blindness in Poland. Proper information 
of the parents by health care workers helps to understand 
the essence of the disease, it also enables parents to co-
operate with a doctor and decreases anxiety. The aim of 
the study was to assess the level of knowledge of the 
parents of premature children endangered with ROP on 
this disease. The correlation between level of anxiety and 
mother age, education and place of living was also eva-
luated.  

Materials and methods:  The sample was  50 
mothers of premature infants  who came with their babies 
to The  Ambulatory of 2 Department of Ophthalmology, 
Medical University in Lublin. The study was conducted 
by an interviewer  from December 2006 to February 2007 
in Lublin. The anonymous self-developed questionnaire 
was used. The statistical analysis was conducted with 
help of a chi-square test.

Results: 38% of mothers confirmed that they knew 
something about Retinopathy of  Prematurity. 40% of 
mothers only declared knowledge of complications 
of the retinopathy. Most of them (76%) thought that, 
information given to them by medical staff were not 
clear or inadequate. In our study statistically significant 
correlation was confirmed between level of knowledge 
and level of mother education. Mothers with  higher 
education had about 33,4% better knowledge than 
mothers with secondary education.

Conclusions: Mothers have very limited level 
of knowledge or know nothing about ROP. Mother’s 
education significantly influences her level of knowledge 
on retinopathy of prematurity.
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