
Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu
Polish Review of Health Sciences

Kwartalnik / Quarterly

Nr 1 (62) 2020

Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu



ISSN 1643-3203 
e-ISSN 2544-283X

Ark. wyd. 14,4. Ark. druk. 17,8. 
Format A4. Zam. nr 89/20.
Druk ukończono w październiku 2020.

60-812 Poznań, ul. Bukowska 70
tel.: 61 854 71 52, fax: 61 854 71 51
www.wydawnictwo.ump.edu.pl

MNiSW 5 pkt

ADRES REDAKCJI / ADDRESS
Katedra i Klinika Zdrowia Matki i Dziecka
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań
tel.: 61 841 96 70, fax: 61 841 92 88
e-mail: przeglad@ump.edu.pl
strona internetowa: www.przeglad.ump.edu.pl 

WYDAWCA / PUBLISHER 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

© Copyright by Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL
Przewodniczący Rady Naukowej:

dr n. med. Maciej Sobkowski (Poznań)

Członkowie:
prof. dr Andre Aeschlimann (Szwajcaria)
prof. Vincenzo Antonelli (Włochy)
prof. dr hab. Marek Brzosko (Szczecin)
prof. dr hab. Lechosław Dworak (Poznań)
prof. dr hab. Ewa Florek (Poznań)
prof. dr hab. Andrzej Grzybowski (Poznań)
dr hab. Grażyna Iwanowicz-Palus (Lublin)
prof. dr hab. Krystyna Jaracz (Poznań)
prof. Christina Köhlen (Niemcy)
prof. dr hab. Eugeniusz Kucharz (Katowice)
prof. dr hab. Piotr Małkowski (Warszawa)
prof. dr hab. Włodzimierz Maśliński (Warszawa)
prof. Wolfgang Müller (Szwajcaria)
prof. dr hab. Michał Musielak (Poznań)
prof. dr hab. Alfred Owoc (Lublin)
prof. Winfried Papenfuß (Austria)
dr hab. Paweł Rzymski (Poznań)
prof. dr hab. Stefan Sajdak (Poznań)
prof. dr hab. Włodzimierz Samborski (Poznań)
prof. dr hab. Marian Sygit (Szczecin)
prof. dr hab. Jacek Szechiński (Wrocław)
prof. dr hab. Krzysztof Szymanowski (Poznań)
dr hab. Monika Urbaniak (Poznań)
prof. dr hab. Leszek Wdowiak (Lublin)
prof. dr hab. Henryk Wiktor (Lublin)
prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz (Poznań)
prof. dr hab. Maciej Wilczak (Poznań)
prof. dr hab. Irena Wrońska (Lublin)
prof. dr hab. Jacek Wysocki (Poznań)

KOLEGIUM REDAKCYJNE / EDITORIAL BOARD
Redaktor Naczelny:

dr n. med. Maciej Sobkowski

Zastępcy Redaktora Naczelnego:
prof. dr hab. Michał Musielak (nauki społeczne)
prof. dr hab. Włodzimierz Samborski (fi zjoterapia i reumatologia)
dr hab. Monika Urbaniak (organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia)
prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz (nauki biologiczne)
prof. dr hab. Maciej Wilczak (edukacja medyczna)
prof. dr hab. Jacek Wysocki (zdrowie publiczne)

Sekretarz Naukowy:
lek. med. Adam Malinger

Sekretarze Redakcji:
mgr Sylwia Kaczmarek
mgr Piotr Sobkowiak

Skład i łamanie:
Beata Łakomiak

Korekta:
Grażyna Dromirecka

Projekt okładki:
dr n. med. Maciej Sobkowski

Zdjęcia na okładce:
dr hab. Paweł Rzymski

Zasady etyczne
„Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” stosuje zasady etyczne i procedury zalecane przez COPE (Committee on Publication 
Ethics), zawarte w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors, Peer Reviewers, Authors dostępne na 
stronie internetowej COPE: https://publicationethics.org/resources/guidelines

Ethical guidelines
‘Polish Review of Health Sciences’ applies the ethical principles and procedures recommended by COPE (Committee on 
Conduct Ethics), contained in the Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors, Peer Reviewers and 
Authors available on the COPE website: https://publicationethics.org/resources/guidelines 



Spis treści

                                                      PRACE ORYGINALNE

Katarzyna Kroczek, Beata Babiarczyk, Kinga Pochopień 
Funkcjonowanie bio-psycho-społeczne chorych w ostatnim stadium przewlekłej 
niewydolności nerek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   7

Dariusz Góra 
Występowanie chorób alergicznych wśród dzieci i młodzieży w wybranych miastach 
Polski   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   14

Renata Łukasik, Wioletta Pollok-Waksmańska
Młodzież z chorobami przewlekłymi z terenu Podbeskidzia w szkole masowej  .  .  .   21

Monika Aniołkowska, Elżbieta Antos, Emilia Wawszczak
Funkcjonowanie bio-psycho-społeczne pacjentów z wyłonioną stomią jelitową .  .  .   27

Marlena Krawczyk-Suszek, Lucyna Sitarz, Blanka Martowska, 
Anna Mahdalyna Kolisnichenko 

Subiektywna ocena skuteczności treningu hatha jogi w dolegliwościach 
bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   36

Karolina Chlebosz, Łukasz Bojkowski, Alicja Urbaniak
Zjawisko fl ow a motywacja wśród zawodników sportów siłowych  .  .  .  .  .  .  .   41

Ilona Hajok, Małgorzata Ćwieląg-Drabek, Agata Piekut
Nierówności w zachorowalności i umieralności na choroby układu 
sercowo-naczyniowego mieszkańców miast województwa śląskiego   .  .  .  .  .   45

Aleksandra Duda
Postawy konsumentów wobec ekspansji reklam produktów leczniczych .  .  .  .   51

Zofi a Kwapisz, Joanna Kowalczyk-Nowakowska, Agnieszka Nowacka
Wykorzystanie radiofrekwencji w rozwiązywaniu problemów uroginekologicznych 
u kobiet w wieku okołomenopauzalnym – studium przypadku  .  .  .  .  .  .  .  .  .   56

                                                     PRACE POGLĄDOWE

Arkadiusz Rutkowski, Sebastian Stankiewicz, Jarosław Chmielewski
Edukacja zdrowotna w zawodzie ratownika medycznego. Aspekty prawne   .  .   63

Iwona Kiersnowska, Grażyna Bączek, Piotr Węgrzyn
Problemy zdrowotne kobiet po 35 roku życia podczas ciąży, porodu i połogu 
po zapłodnieniu naturalnym i rozrodzie wspomaganym.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   69

Magdalena Dudzikowska, Przemysław Zając
Ostry zespół wieńcowy – patogeneza choroby oraz profi laktyka z zastosowaniem 
poradnictwa żywieniowego  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   73

Anna Lehmann-Kalata, Kacper Nijakowski, Alicja Kozłowska
Rola higienistki dentystycznej w edukacji zdrowotnej w zakresie profi laktyki 
próchnicy zębów.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   78

Hanna Kowalewska, Monika Gałczyk
Postępowanie fi zykoterapeutyczne w okresie okołoporodowym  .  .  .  .  .  .  .  .   87

Elżbieta Antos
Problematyka wulwodynii – przegląd objawów, metod terapeutycznych 
i dowodów naukowych.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   91



Robert Dziugieł 
Pozytywny wpływ selenu w zaburzeniach gospodarki hormonalnej   .  .  .  .  .  .   95

Monika Gałczyk, Anna Zalewska, Hanna Kowalewska
Elementy kinezjologii edukacyjnej stosowane w fi zjoterapii .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   101

Dominik Godlewski, Edyta Barnaś, Wojciech Głód, Tadeusz Fedus, Łukasz Futyma, 
Joanna Skręt-Magierło

Zespół idiopatycznego pęcherza nadreaktywnego – przegląd literatury   .  .  .  .   104

Małgorzata Stasiak-Maćkowska
Zanieczyszczenie powietrza w województwie kujawsko-pomorskim 
w roku 2017 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   110

Katarzyna Domosławska-Żylińska, Joanna Bulira-Pawełczyk, 
Magdalena Krysińska-Pisarek 

Narracja w komunikacji lekarz pacjent jako element medycyny 
personalizowanej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   117

Iwona Kubas-Bujek, Ewa Mojs
Organizacja opieki zdrowotnej w Holandii w dobie pandemii Covid-19   .  .  .  .   122

                                                    PRACE KAZUISTYCZNE

Klaudia Kabała, Anna Stodolak
Modele opieki pielęgniarskiej według międzynarodowego standardu ICNP® 
nad 6-miesięcznym dzieckiem w przebiegu inwazyjnej choroby 
meningokokowej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   129

Aleksandra Matulska, Joanna Witkoś
Defi cyty wiedzy oraz rola edukacji pooperacyjnej pacjenta po endoprotezoplastyce 
stawu biodrowego – studium przypadku   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   134



Contents

                                                    ORIGINAL PAPERS

Katarzyna Kroczek, Beata Babiarczyk, Kinga Pochopień 
Bio-psycho-social functioning of patients in the last stage of chronic renal 
failure   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   7

Dariusz Góra 
Prevalence of allergic diseases among children and adolescents in selected 
Polish cities   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   14

Renata Łukasik, Wioletta Pollok-Waksmańska
Teenagers with chronic diseases from the region of Podbeskidzie in an ordinary 
school  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   21

Monika Aniołkowska, Elżbieta Antos, Emilia Wawszczak
Bio-psycho-social functioning of patients with emerged intestinal stoma .  .  .  .   27

Marlena Krawczyk-Suszek, Lucyna Sitarz, Blanka Martowska, 
Anna Mahdalyna Kolisnichenko 

Subjective assessment of the effectiveness of hatha joga training in pain 
in the lumbosacral spine   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   36

Karolina Chlebosz, Łukasz Bojkowski, Alicja Urbaniak
Flow phenomena and motivation experience in selected group of strength 
sport contestants   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   41

Ilona Hajok, Małgorzata Ćwieląg-Drabek, Agata Piekut
Inequalities in morbidity and mortality from cardiovascular diseases in the 
cities of the Silesia Province   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   45

Aleksandra Duda
Attitudes of consumers towards advertising expansion of medicinal products   .  .  .   51

Zofi a Kwapisz, Joanna Kowalczyk-Nowakowska, Agnieszka Nowacka
The use of radiofrequency in treatment of urogynaecological problems 
in perimenopausal women – a case study   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   56

                                                      REVIEW PAPERS

Arkadiusz Rutkowski, Sebastian Stankiewicz, Jarosław Chmielewski
Health education in the profession of a paramedic. Legal aspects .  .  .  .  .  .  .   63

Iwona Kiersnowska, Grażyna Bączek, Piotr Węgrzyn
Pregnancy, childbirth and puerperium health problems in women after 35 year 
of age after natural conception and assisted reproduction methods ..  .  .  .  .  .   69

Magdalena Dudzikowska, Przemysław Zając
Acute coronary syndrome – disease pathogenesis and prevention with 
nutritional counseling   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   73

Anna Lehmann-Kalata, Kacper Nijakowski, Alicja Kozłowska
The role of dental hygienist in health education in the fi eld of caries 
prophylaxis   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   78

Hanna Kowalewska, Monika Gałczyk
Physiotherapy procedure in the period perinatal   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   87

Elżbieta Antos
Vulvodynia – an overview of symptoms, treatment methods and scientifi c 
evidence .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   91



Robert Dziugieł 
Benefi ts of selenium in hormonal imbalance   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   95

Monika Gałczyk, Anna Zalewska, Hanna Kowalewska
Elements of educational kinesiology used in physiotherapy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   101

Dominik Godlewski, Edyta Barnaś, Wojciech Głód, Tadeusz Fedus, Łukasz Futyma, 
Joanna Skręt-Magierło

The idiopathic overactive bladder syndrome – review.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   104

Małgorzata Stasiak-Maćkowska
Air pollution in kujawsko-pomorskie voivodship in 2017   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   110

Katarzyna Domosławska-Żylińska, Joanna Bulira-Pawełczyk, 
Magdalena Krysińska-Pisarek 

The narrative in the doctor-patient communication as part of personalized 
medicine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   117

Iwona Kubas-Bujek, Ewa Mojs
Organization of healthcare in the Netherlands during the pandemic Covid-19    .  .  .   122

                                                             CASE STUDY

Klaudia Kabała, Anna Stodolak
Model of nursing care according to international ICNP® standard over 
a 6-month-old child in the course of invasive meningococcal disease   .  .  .  .  .   129

Aleksandra Matulska, Joanna Witkoś
Limited knowledge and the importance of postoperative education of patients 
after hip replacement – a case study   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   134



Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 1 (62) 2020

7

FUNKCJONOWANIE BIO-PSYCHO-SPOŁECZNE CHORYCH 
W OSTATNIM STADIUM PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK 
BIO-PSYCHO-SOCIAL FUNCTIONING OF PATIENTS IN THE LAST STAGE OF CHRONIC RENAL FAILURE

Katarzyna Kroczek1, Beata Babiarczyk1, Kinga Pochopień2 

1 Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 
2 Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2020.1
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STRESZCZENIE
Wstęp. Chorzy z przewlekłą niewydolnością nerek, a zwłaszcza pacjenci w schyłkowym stadium tej choroby, poddawani leczeniu nerkozastępczemu, bory-
kają się z wieloma trudnościami i wyrzeczeniami, które zaburzają ich normalne funkcjonowanie w sferach: biologicznej, psychicznej i społecznej.
Cel pracy. Analiza funkcjonowania bio-psycho-społecznego chorych w ostatnim stadium niewydolności nerek.
Materiał i metody. Badaniem objęto 70 pacjentów oddziału nefrologii i stacji dializ jednego ze szpitali w województwie śląskim. Posłużono się metodą 
sondażu diagnostycznego, techniką ankiety, a narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji. 
Wyniki. Najczęstsze objawy występujące u dializowanych to zmęczenie (77,1%); problem ze snem (68,6%) oraz sucha i swędząca skóra (64,3%). Ponadto cho-
rym towarzyszy bezradność (81,4%), lęki i obawy (57,1%) oraz złość (51,4%). Większości chorych leczenie nerkozastępcze przeszkadza w aktywności społecznej 
(61,4%). Im więcej objawów występuje w sferze biologicznej i społecznej, tym częściej chorzy zgłaszają problemy psychologiczne i emocjonalne.
Wnioski. Funkcjonowanie badanych w aspekcie biologicznym ma wpływ na ich stan psychiczny, emocjonalny, a dla większości badanych choroba jest też 
główną przeszkodą w ich aktywności społecznej. Zapewnienie stałego wsparcia i pozytywnej akceptacji osób z najbliższych kręgów wsparcia sprawia, że 
osoby dializowane mogą funkcjonować w miarę normalnie, bez względu na swoją chorobę.

Słowa kluczowe: schyłkowa niewydolność nerek, dializoterapia, objawy, emocje, aktywność społeczna. 

ABSTRACT
Introduction. Patients with chronic renal insuffi ciency, especially patients in the end-stage of this disease who undergo renal replacement treatment are 
struggling with many diffi culties and abnegation that disrupt their normal functioning in biological, mental and social life areas. 
Aim of the study. Bio-psycho-social functioning analysis in patients in the end-stage of renal insuffi ciency. 
Material and methods. The study includes 70 patients in the Nephrology Unit and Dialysis Station in one of the hospitals in the Silesian Voivodeship. Me-
thod of diagnostic survey was used, with a questionnaire of his own design as the research tool.
Results. The most common symptoms that occur in dialysis are fatigue (77.1%); sleep disorders (68.6%) and dry, itchy skin (64.3%). In addition, the pa-
tients experience helplessness (81.4%), anxiety (57.1%) and feel of anger (51.4%). In the majority of patients, renal replacement treatment interfere with social 
activity (61.4%). The more symptoms occur in the biological and social sphere, the more frequent patients report psychological and emotional problems. 
Conclusions. Functioning of patients in the biological aspect has an impact on their psychological and emotional state, and for most of the them the di-
sease is also a major obstacle in their social activity. However, providing steady support and positive acceptance from people of the nearest support circ-
les make patients in the end-stage of renal insuffi ciency able to function as ordinary people, regardless of their illness.

Keywords: end-stage renal disorder, dialysis, symptoms, emotions, social activity.  

© Copyright by Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wstęp
Przewlekła choroba nerek (PChN) jest rosnącym proble-
mem zdrowia publicznego w Polsce i na świecie, co wią-
że się z częstszym występowaniem w populacji chorób, 
takich jak cukrzyca, otyłość czy nadciśnienie. Chorzy 
z przewlekłą niewydolnością nerek, a zwłaszcza pacjen-
ci w schyłkowym stadium tej choroby (SNN), przewlekle 
dializowani i oczekujący na przeszczep nerki, borykają się 
z wieloma trudnościami i wyrzeczeniami, które dotyczą 
praktycznie każdej sfery ich życia. Choroba i jej leczenie, 
czyli konieczność ciągłej hemodializy, przestrzeganie diety, 
regularnych wizyt u lekarza oraz stałe kontrolowanie wła-
snego organizmu, dla każdego z pacjentów jest sytuacją 

trudną, kryzysową i zaburza normalne funkcjonowanie 
w sferach: biologicznej, psychicznej i społecznej [1–3]. 

Jakość życia jest obecnie istotnym wskaźnikiem, który 
powinien być brany pod uwagę jako jedna z ważniejszych  
kwestii w ustalaniu medycznych parametrów zdrowia, 
ponieważ ma ona duży wpływ na stan samego chorego. 
Pacjent, u którego wystąpi niskie poczucie jakości życia, 
będzie określał swoją chorobę jako główną przyczynę po-
gorszenia się podstawowych czynników ją określających. 
Natomiast chory, u którego występuje wysokie poczucie 
jakości życia,  postrzega siebie samego jako dobrze funk-
cjonującego i to we wszystkich aspektach dotyczących 
życia [4–8]. 
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Obecnie dużą wagę przywiązuje się do oceny jakości 
życia pacjentów w czasie leczenia dializacyjnego w schył-
kowej niewydolności nerek, która stanowi podstawę holi-
stycznej opieki nad pacjentem [9, 10, 11].

Celem niniejszego badania była analiza funkcjonowa-
nia bio-psycho-społecznego chorych w ostatnim stadium 
niewydolności nerek.

Materiał i metody 
Badania zostały przeprowadzone wśród pacjentów od-
działu nefrologii i stacji dializ w jednym ze szpitali na terenie 
województwa śląskiego. Kryterium włączenia stanowiła 
konieczność stosowania jednej z form leczenia nerkoza-
stępczego: dializoterapii lub przeszczepu nerki oraz udziele-
nie dobrowolnej zgody na wzięcie udziału w badaniu. Okres 
badawczy obejmował trzy miesiące w 2016 roku. 

W badaniu posłużono się metodą sondażu diagnostycz-
nego, techniką ankiety. Narzędzie badawcze stanowił kwe-
stionariusz ankiety własnej konstrukcji, składający się z dwóch 
części. Część pierwsza kwestionariusza zawierała informacje 
o celu badania, zachowaniu anonimowości, instrukcji wypeł-
nienia ankiety oraz wstępnej charakterystyce badanej grupy, 
z wykorzystaniem metryczki dotyczącej cech demografi czno-
-społecznych badanych (płeć, wiek, aktywność zawodowa, 
stan cywilny, wykształcenie, miejsce zamieszkania, sytuacja 
materialna) oraz chorób towarzyszących. Część druga – wła-
ściwa, składała się z 13 pytań, które miały na celu wyodręb-
nienie problemów biologicznych, psychologicznych i społecz-
nych chorych w schyłkowej niewydolności nerek. 

Całkowita ilość rozdanych ankiet wynosiła 100 egzem-
plarzy, z czego 84 otrzymano zwrotnie. 14 kwestionariuszy 
zostało odrzuconych z powodu niewłaściwego ich uzupeł-
nienia. W rezultacie otrzymano 70 właściwie wypełnionych 
ankiet, które wykorzystano w badaniu. Charakterystykę cech 
demografi czno-społecznych przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyka cech demografi czno-społecznych bada-
nych z uwzględnieniem płci 

Cechy 
demografi czno-

-społeczne

Ogółem 
N = 70

Płeć

Kobieta
N = 35

Mężczyzna
N = 35

n (%) n (%) n (%)

Wiek [lata]
  < 30
  30–39
  40–49
  50–59
  60–69
  ≥ 70

4 (5,7)
8 (11,4)
11 (15,7)

14 (20,0)
18 (25,7)
15 (21,4)

1 (2,9)
4 (11,4)
7 (20,0)
6 (17,1)

12 (34,3)
5 (14,3)

3 (8,6)
4 (11,4)
4 (11,4)
8 (22,9)
6 (17,1)

10 (28,6)

Aktywność 
zawodowa
  Student/uczeń
  Praca zawodowa 
  fi zyczna
  Praca zawodowa 
  umysłowa
  Bezrobotny
  Renta/emerytura
  Praca sezonowa

 

1 (1,4)
2 (2,9)

13 (18,6)

4 (5,7)
50 (71,4)

1 (1,4)

1 (2,9)
0 (-)

9 (25,7)

2 (5,7)
23 (65,7)

1 (2,9)

0 (-)
2 (5,7)

4 (11,4)

2 (5,7)
27 (77,1)

0 (-)
Stan cywilny
  Panna/kawaler
  Zamężna/żonaty
  Wdowiec/wdowa
  Rozwiedziony/
  rozwiedziona
  Wolny związek

15 (21,4)
30 (42,9)
12 (17,1)
6 (8,6)

7 (10,0)

9 (25,7)
17 (48,6)
4 (11,4)
3 (8,6)

2 (5,7)

6 (17,1)
13 (37,1)
8 (22,9)
3 (8,6)

5 (14,3)
Wykształcenie
  Brak
  Podstawowe
  Zawodowe
  Średnie
  Wyższe

1 (1,4)
8 (11,4)

28 (40,0)
27 (38,6)

6 (8,6)

1 (2,9)
3 (8,6)

8 (22,9)
18 (51,4)
5 (14,3)

0 (-)
5 (14,3)
20 (57,1)
9 (25,7)
1 (2,9)

Miejsce 
zamieszkania
  Wieś
  Małe miasto
  Duże miasto

19 (27,1)
32 (45,8)
19 (27,1)

12 (34,3)
15 (42,9)
8 (22,9)

7 (20,0)
17 (48,6)
11 (31,4)

Sytuacja materialna
  Bardzo dobra
  Dobra
  Trudno określić
  Przeciętna
  Zła

2 (2,9)
19 (27,1)
8 (11,4)

35 (50,0)
6 (8,6)

1 (2,9)
9 (25,7)
6 (17,1)

16 (45,7)
3 (8,6)

1 (2,9)
10 (28,6)

2 (5,7)
19 (54,3)
3 (8,6)

Z kim Pan/Pani 
mieszka
  Sama/sam
  Z rodziną
  Z kimś innym: 
  partner/ka

14 (20,0)
52 (74,3)

4 (5,7)

7 (20,0)
27 (77,1)
1 (2,9)

7 (20,0)
25 (71,4)
3 (8,6)

Choroby 
towarzyszące
  Tak
  Nie

51 (72,9)
19 (27,1)

28 (80,0)
7 (20,0)

23 (65,7)
12 (34,3)

N – liczba badanych; n – liczebność w grupie

Dane uzyskane w badaniu poddano analizie statystycznej 
z użyciem programu Statistica 10.0. Do opisu badanej grupy 
wykorzystano liczebności i odsetki osób, które charakteryzo-
wały się daną cechą. Cechy ilościowe przedstawiono w po-
staci średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego. Ze 
względu na brak rozkładu normalnego, w ocenie różnic po-
między grupami posłużono się testami nieparametrycznymi. 
Dla porównania zmiennych porządkowych zastosowano te-
sty U Manna-Whitneya i Kruskala-Wallisa dla prób niepowią-
zanych. Dla porównania zmiennych nominalnych zastosowa-
no natomiast test chi-kwadrat, test chi-kwadrat z poprawką 
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Yatesa i dokładny test Fishera. W celu zbadania siły związku 
pomiędzy poszczególnymi zmiennymi losowymi zastosowa-
no współczynnik korelacji τ-Kendalla. Za poziom istotności 
w całej analizie statystycznej  przyjęto α = 0,05.

Wyniki
Analiza danych dotycząca okresu trwania PNN wykazała, że 
najwięcej badanych (37,1%) chorowało od 1 do 5 lat; 25,7% 
badanych określiła długość czasu trwania schorzenia na 5 
do 10 lat; od roku chorowało 12,9% ankietowanych, a co 
dziesiąty chorował od 10 do 15 lat lub powyżej. 44,2% ba-
danych potwierdziło występowania PNN w rodzinie. Prawie 
wszyscy ankietowani byli poddawani hemodializie (98,6%), 
a średni czas trwania dializoterapii wynosił 4,3 ± 4 lata 
(0,08–15 lat). 92,8% badanych miało wykonywaną dializę 
3 razy w tygodniu, a 7,2% – cztery razy w tygodniu. 40,6% 
respondentów deklarowało, że są na liście oczekujących na 
przeszczep nerki, tyle samo zanegowało ten fakt. 

Analiza objawów bio-psycho-społeczych 
występujących u badanych
U ankietowanych występowało średnio 5 ± 2 objawów zwią-
zanych z chorobą (1–9 objawów). U zdecydowanej większo-
ści ankietowanych występowały objawy zmęczenia (77,1%); 
problem ze snem (68,6%) oraz sucha i swędząca skóra 
(64,3%). U ponad połowy występowało obniżenie apetytu 
(58,6%) oraz  nocne skurcze mięśni (54,3%). Prawie połowa 
chorych uskarżała się na obrzęki stop i kostek (47,1%). Spory 
odsetek ankietowanych deklarował występowanie obrzęków 
oczu, zwłaszcza rano (32,9%) oraz biegunki (31,4%); 22,9% 
badanych skarżyło się na nykturię, a 14,3% – na pojawiające 
się wymioty. Jedynie niewielki procent badanych (2,9%) nie 
zgłaszał żadnych z objawów. Analiza wykazała, że im dłużej 
badani chorują na SNN, tym częściej występują u nich takie 
objawy, jak obrzęknięte oczy, zwłaszcza rano (p = 0,049), 
i biegunki (p = 0,014). Analiza badanej populacji pod wzglę-
dem zależności pomiędzy ilością objawów a subiektywną 
oceną kondycji psychicznej wskazuje na to, że im więcej ob-
jawów badani podawali, które występowały u nich w czasie 
trwania choroby, tym gorsza była ich subiektywna ocena 
kondycji psychicznej (τ-K = 0,24; p = 0,003). Stwierdzono, że 
u ankietowanych, u których występowało więcej objawów, 
istotnie częściej występowały takie problemy emocjonalne, 
jak depresja (p = 0,030), lęki i obawy (p = 0,015) czy też bez-
radność (p = 0,015). 

Analiza funkcjonowania badanych w aspekcie 
biologicznym 
Charakterystykę uciążliwości związanych z chorobą w zakre-
sie funkcjonowania biologicznego przedstawia Tabela 2. 

Tabela 2. Charakterystyka stopnia uciążliwości związanych z cho-
robą w poszczególnych aspektach funkcjonowania badanych

Jak bardzo uciążliwe są dla 
Pana/Pani poniższe aspekty 

choroby?

Bardzo Średnio Wcale

n (%) n (%) n (%)

Fu
nk

cjo
no

w
an

ie 
 w

 a
sp

ek
cie

bi
ol

og
icz

ny
m

Czynności wysiłkowe 
np. bieganie, sport 

wysiłkowy
46 (65,7) 18 (25,7) 6 (8,6)

Umiarkowane 
czynności życia 

codziennego np. 
odkurzanie, mycie 
okien, gotowanie

32 (45,7) 28 (40,0) 10 (14,3)

Noszenie zakupów 39 (55,7) 19 (27,1) 11 (15,7)

Wchodzenie po 
schodach na kilka 

pięter
45 (64,3) 16 (22,9) 9 (12,8)

Wchodzenie po kilku 
schodach, na pierwsze 

piętro 
32 (46,4) 28 (40,6) 9 (13,0)

Mycie się, ubieranie 23 (32,9) 33 (47,1) 14 (20,0)

Przejście kilka metrów 26 (37,1) 25 (35,7) 19 (27,1)

Przejście ponad 1 km 41 (58,6) 18 (25,7) 11 (15,7)

Fu
nk

cjo
no

w
an

ie 
 w

 a
sp

ek
cie

ps
yc

ho
lo

gi
cz

ny
m

Konieczność 
przestrzegania 

ograniczeń 
dietetycznych

43 (61,4) 25 (35,7) 2 (2,9)

Konieczność 
bilansowania 

gospodarki płynami
45 (64,3) 23 (32,8) 2 (2,9)

Konieczność 
poddawania się 

zabiegom 
diagnostycznym 

i leczeniu

42 (60,0) 23 (32,9) 5 (7,1)

Poczucie zależności od 
personelu medycznego 39 (55,7) 25 (35,7) 6 (8,6)

Poczucie lęku 
i niepewności 

związanej 
z rokowaniem

43 (61,4) 21 (30,0) 6 (8,6)

Nieprzewidywalność 
skutków leczenia 47 (67,2) 18 (25,7) 5 (7,1)

Fu
nk

cjo
no

w
an

ie 
 w

 
as

pe
kc

ie 
sp

oł
ec

zn
ym

Aktywność społeczna 
np. spotkania, wizyty 
przyjaciół, krewnych

43 (61,4) 17 (24,3) 10 (14,3)

Życie seksualne 31 (44,2) 16 (22,9) 23 (32,9)

Wygląd zewnętrzny 28 (40,0) 20 (28,6) 22 (31,4)

Podróże 32 (45,8) 19 (27,1) 19 (27,1)

Stwierdzono, że osobom nieaktywnym zawodowo 
stan zdrowia istotnie bardziej ograniczał wykonywanie 
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umiarkowanych czynności życia codziennego (p = 0,007) 
oraz, że osobom z wykształceniem podstawowym i za-
wodowym stan zdrowia statystycznie istotnie bardziej 
ograniczał wykonywanie praktycznie wszystkich, typo-
wych czynności życia codziennego (poza wchodzeniem 
po schodach, myciem się i ubieraniem) (p < 0,05). Ankie-
towani mieszkający samotnie istotnie częściej twierdzili, 
że stan ich zdrowia bardziej ogranicza im wykonywanie  
umiarkowanych czynności życia codziennego (p = 0,032) 
i przejście kilka metrów (p = 0,045) niż osoby zamiesz-
kujące  z rodziną/partnerką. Ankietowanym, którym to-
warzyszyła inna choroba, stan zdrowia bardziej ograniczał 
wchodzenie po schodach na kilka pięter, niż osobom, któ-
re nie posiadały innych chorób (p = 0,043). Szczegółowa 
analiza wykazała także, iż badanych, którzy nie oczeki-
wali na przeszczep nerki, stan zdrowia bardziej ograniczał 
w wykonywaniu tych czynności, niż ankietowanych, któ-
rzy oczekiwali na przeszczep nerki (p < 0,005). Wpływ 
czasu trwania choroby na stopień ograniczenia czynności 
życiowych przedstawia Tabela 3.

Tabela 3. Charakterystyka wpływu czasu trwania choroby na sto-
pień ograniczenia czynności życiowych

Czy obecny stan zdrowia ogranicza 
Pana/Panią w wykonywaniu 

typowych, codziennych czynności?

Czas trwania 
choroby

τ-K p
Czynności wysiłkowe np. bieganie, 
sport wysiłkowy -0,167 0,050

Umiarkowane czynności życia 
codziennego np. odkurzanie, mycie 
okien, gotowanie

-0,123 0,135

Noszenie zakupów -0,150 0,070
Wchodzenie po schodach na kilka pięter -0,132 0,108
Wchodzenie po kilku schodach, na 
pierwsze piętro (N = 69) -0,186 0,025

Mycie się, ubieranie -0,066 0,424
Przejście kilka metrów -0,144 0,080
Przejście ponad 1 km -0,227 0,006

p – poziom istotności statystycznej

Analiza funkcjonowania badanych w aspekcie  
psychologicznym 
Charakterystykę oceny uciążliwości związanych z chorobą 
w zakresie funkcjonowania psychicznego przedstawia 
Tabela 2. 

Analiza badanej populacji pod względem różnic w po-
ziomie deklarowanej uciążliwości w zakresie niektórych 
aspektów choroby, ze względu na miejsce zamieszkania, 
wykazała, iż osobom mieszkającym na wsi konieczność 
bilansowania gospodarki płynami sprawia mniejszy pro-
blem, niż osobom mieszkającym w mieście (p = 0,002), 

ale poczucie zależności od personelu medycznego jest 
dla nich bardziej uciążliwe, w porównaniu do badanych 
z miasta (p = 0,046). Stwierdzono także, iż badani, którzy 
oczekują na przeszczep nerki bardziej odczuwają uciążli-
wości w zakresie konieczności poddawania się zabiegom 
diagnostycznym i leczeniu niż osoby, które na przeszczep 
nie oczekują lub nie wiedzą czy będą miały przeszczep (p = 
0,038). Charakterystykę najczęściej pojawiających się pro-
blemów emocjonalnych u badanych przedstawia Rycina 1. 
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Rycina 1. Charakterystyka najczęściej pojawiających się u badanych 
problemów emocjonalnych

Szczegółowa analiza danych wykazała, że istotnie wię-
cej badanych z wykształceniem średnim i wyższym (69,7%) 
potwierdziło, że w związku z chorobą wystąpiły u nich lęki 
i obawy w stosunku do jedynie 44,4% ankietowanych 
z wykształceniem podstawowym i zawodowym (p = 
0,035). W stosunku do faktu oczekiwania na przeszczep, 
analiza wykazała, że istotnie więcej badanych oczekują-
cych na przeszczep odczuwało lęk i obawy (p = 0,019). 

Samoocena kondycji psychicznej przez badanych wy-
kazała, iż według 34,3% z nich jest ona zła, a dla 10% ba-
danych nawet bardzo zła. Z kolei  co około piąty badany 
stwierdził, że jest ona dobra, a mały odsetek (2,9%) – na-
wet określił ją jako bardzo dobrą. 34,3% badanych udzie-
liło odpowiedzi „trudno powiedzieć”. 

Charakterystykę obaw towarzyszących pacjentom na 
obecnym etapie choroby przedstawiono w Tabeli 4. 

Szczegółowa analiza wykazała, iż kobiety statystycznie 
istotnie bardziej obawiają się śmierci niż badani mężczyźni 
(p = 0,010), ankietowani będący w związku mają większe 
obawy w zakresie wpływu choroby na życie najbliższych 
niż badani stanu wolnego (p = 0,007), a im wyższe wy-
kształcenie posiadają badani, tym bardziej obawiają się 
konieczności hospitalizacji (p = 0,021). Analiza wykazała 
także, że u badanych, którzy oczekują na przeszczep ner-
ki istotnie bardziej są nasilone obawy w zakresie pogor-
szenia stanu zdrowia i powikłania choroby (p = 0,019), 
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a także wpływu choroby na życie najbliższych (p = 0,021). 
Również czas trwania choroby wpływa istotnie na wy-
brane obawy na obecnym etapie choroby. Stwierdzono, 
że im dłużej badani chorują, tym mniejsza jest ich obawa 
o wpływ  choroby na życie najbliższych (p = 0,003). 

Tabela 4. Charakterystyka obaw towarzyszących pacjentom na 
obecnym etapie choroby

Czego Pan/Pani się 
obawia na obecnym 

etapie choroby?

Bardzo Średnio Wcale

n (%) n (%) n (%)

Pogorszenia stanu 
zdrowia, powikłania 
choroby

54 (77,1) 14 (20,0) 2 (2,9)

Śmierci 40 (57,1) 21 (30,0) 9 (12,9)
Konieczności 
hospitalizacji 45 (64,3) 19 (27,1) 6 (8,6)

Pogorszenia sytuacji 
materialnej 31 (44,3) 29 (41,4) 10 (14,3)

Wpływu choroby na 
życie najbliższych 41 (58,6) 21 (30,0) 8 (11,4)

Zależności od innych 49 (70,0) 16 (22,9) 5 (7,1)
Osamotnienia 44 (62,9) 15(21,4) 11 (15,7)
Rezygnacji 
z zainteresowań 
i pasji życiowych

35 (50,0) 20 (28,6) 15 (21,4)

n – liczebność w grupie

Ankietowanych poproszono także o wskazanie pro-
fesjonalnych sposobów, które mogłyby pomóc w zmniej-
szeniu obaw związanych z chorobą. Zdaniem większości 
badanej grupy, w zmniejszeniu obaw związanych z choro-
bą pomocne byłyby rozmowa z personelem medycznym 
(62,9%) i  rozmowa  z innymi pacjentami (54,3%). Spo-
ry odsetek badanych zaznaczył także rozmowę z rodziną 
i bliskimi (40%). Około 1/4 ankietowanych uważało, że 
pomocna będzie rozmowa z psychologiem oraz dostęp-
ne informacje z ulotek/dostępnych materiałów na temat 
choroby. Znikomy odsetek  określał, że najlepszym rozwią-
zaniem będzie szybki przeszczep (1,4%). Stwierdzono, że 
badani z wykształceniem średnim i wyższym istotnie czę-
ściej wskazywali na rozmowę z psychologiem jako metodę 
zmniejszenia obaw w związku z chorobą (p = 0,040).

Analiza funkcjonowania badanych w aspekcie 
społecznym
Większości badanych obecna choroba bardzo przeszkadza 
w poszczególnych aspektach życia społecznego (Tabela 2). 
Stwierdzono, że kobietom istotnie bardziej przeszkadza 
aspekt wpływu choroby na wygląd zewnętrzny niż ba-
danym mężczyznom (p = 0,017), a osobom z wykształ-

ceniem średnim i wyższym choroba bardziej przeszkadza 
w aspekcie wyglądu zewnętrznego (p = 0,002) i życia 
seksualnego (p = 0,026). Ponadto ankietowanym, którzy 
oczekiwali na przeszczep nerki, choroba bardziej przeszka-
dzała w aspekcie wyglądu zewnętrznego (p < 0,001) i ży-
cia seksualnego (p = 0,002), a im dłuższy był czas trwania 
choroby, tym rzadziej badani zgłaszali uciążliwość choroby 
dla życia seksualnego (p = 0,003).

Porównanie korelacji pomiędzy stopniem deklarowa-
nego przeszkadzania choroby w zakresie życia seksual-
nego a występowaniem problemów emocjonalnych wy-
kazało, że u ankietowanych, którzy deklarowali wyższy 
stopień uciążliwości choroby w życiu seksualnym częściej 
występowała depresja i złość (p ˃ 0,05). Z kolei u bada-
nych, którzy deklarowali wyższy stopień przeszkadzania 
choroby w wyglądzie zewnętrznym, częściej występowały 
lęk, obawy, depresja, złość oraz bezradność niż w przy-
padku występowania innych problemów emocjonalnych 
(p ˃ 0,05). 

Dyskusja
Przewlekła niewydolność nerek, a zwłaszcza jej najbardziej 
zaawansowane stadium, wiąże się nie tylko z upośledze-
niem funkcjonowania chorego w aspekcie fi zycznym, ale 
dotyczy również jego sfery psychicznej oraz społecznej. 
Stan somatyczny chorych wywołuje wiele obaw i lęków 
związanych z koniecznością dializoterapii i modyfi kacji 
życia, co z kolei ma wpływ na sferę życia rodzinnego, za-
wodowego, jak również na kontakty społeczne i kondycję 
psychiczną chorego [12–14]. 

Doniesienia na temat wpływu dializoterapii na stan fi -
zyczny chorych, zaprezentowane w pracach autorstwa 
Kapki-Skrzypczak i wsp. [15] oraz Grochowskiej i wsp. [16] 
wykazały, że najczęstszym objawem fi zycznym występu-
jącym u zdecydowanej większości chorych było przewlekłe 
zmęczenie. Pozostaje to w dużej zgodności z wynikami ba-
dania własnego, które wykazało, że przewlekłe zmęczenie 
pojawiało się u zdecydowanej większości, bo aż u 77,1% 
badanych poddawanych dializie. Kolejnymi dolegliwościami 
występującymi częściej wśród chorych dializowanych niż 
w populacji ogólnej są zaburzenia snu, świąd oraz skurcze 
mięśniowe [15, 17–20]. Wyniki badania własnego również 
wykazały, że problemy ze snem występują u znaczącego 
odsetka badanych (68,6%), podobnie jak sucha i swędząca 
skóra (64,3%) i skurcze mięśni kończyn (54,3%). 

Literatura podaje, że aktywność osób poddawanych 
dializoterapii w obszarze fi zycznym, wykonywania czyn-
ności dnia codziennego oraz socjalnym jest obniżona [16, 
21]. W niniejszym badaniu również potwierdzono tę zależ-
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ność. Badani w większości deklarowali występowanie trud-
ności w wykonywaniu typowych codziennych życiowych 
czynności, a zwłaszcza ograniczenie to odczuwały osoby 
poddawane dializoterapii przez dłuższy okres czasu, z niż-
szym wykształceniem i samotne. Warto podkreślić fakt, że 
aktywność fi zyczna realizowana w codziennym życiu jest 
bardzo istotna, gdyż decyduje o autonomii psychofi zycznej 
osoby chorej przewlekle. Uzyskane wyniki potwierdziły, że 
istnieje zależność między ilością uciążliwych dla chorego 
objawów a jego kondycją psychiczną. Stwierdzono, że im 
więcej objawów choroby mieli badani, tym subiektywna 
ocena kondycji psychicznej była gorsza.

Doniesienia na temat wpływu choroby na stan zdrowia 
w aspekcie psychicznym zaprezentowane zostały m.in. 
w pracy Berezy [22]. Autorka zidentyfi kowała między inny-
mi takie źródła niepokoju dla chorych, jak: utrata ważnych 
funkcji ciała, nieprzewidywalność stanu zdrowia i skutków 
leczenia, procedura poddawania zabiegowi hemodializy, 
doświadczane reżimy leczenia, poczucie osamotnienia, 
perspektywa śmierci, bezradność i wreszcie – perspek-
tywa życia najbliższych. Badanie własne potwierdziło, że 
najczęściej występującym problemem emocjonalnym jest 
poczucie bezradności (u 81,4% badanych).  Jest to znacznie 
więcej, niż wykazała w swoim badaniu Bereza [22], gdzie 
jedynie co 4. osobę (24,7%) niepokoiło poczucie własnej 
bezsilności, wynikającej z faktu zachorowania i ograni-
czeń, jakie wiążą się z dializoterapią. W badaniu własnym, 
podobnie jak w badaniu Wojdlich i wsp. [23], największe 
obawy badanych, zwłaszcza tych oczekujących na prze-
szczep, dotyczyły pogorszenia stanu zdrowia i powikłań 
choroby. Porównując uzyskany w badaniu własnym wynik 
z wynikami opublikowanymi przez Berezę [22], znów moż-
na zauważyć znaczącą różnicę; w jej badaniach jedynie co 
6. badany niepokoił się dalekosiężną perspektywą powi-
kłań, podczas gdy w niniejszym badaniu odsetek ten wy-
nosił aż 77,1%. Natomiast zbieżne z wynikami Berezy [22] 
wydają się być dane niniejszego badania na temat wpływu 
płci na występowanie obaw o śmierć (w obydwu pracach 
kobiety znacząco częściej wymieniały te obawy), a także 
na temat wpływu choroby na życie najbliższych (znaczące 
odsetki badanych obawiały się zależności od innych). 

Wsparcie  ze strony rodziny jest ważnym elementem 
w życiu dializowanych. Uzyskanie akceptacji ze strony naj-
bliższych daje pacjentowi poczucie bezpieczeństwa; chory 
w trudnych sytuacjach może liczyć na pomoc ze strony 
bliskich. Świadomość bycia w dalszym ciągu członkiem ro-
dziny, a nie jej ciężarem,  pomimo zaawansowanej choro-
by, w pewien sposób umożliwia dializowanym pogodzenie 
się z nieuleczalną chorobą. Rodzina jest dla chorego szansą 
na normalne życie z przewlekłą chorobą [10, 24, 25]. 

W badaniu Kapki-Skrzypczak i wsp. [15] autorzy wy-
kazali, że ponad połowa badanych poddawanych hemo-
dializie zadeklarowała angażowanie się w spotkania towa-
rzyskie i była akceptowana przez rodzinę. Innym aspektem 
w dziedzinie wpływu społecznego choroby jest odczuwa-
ne przez osoby dializowane osamotnienie. Zmiana ról spo-
łecznych, brak naturalnej potrzeby poczucia użyteczności 
i bycia potrzebnym często pojawia się w przypadku lecze-
nia dializami. Badania własne wykazały, że aż 62,9% ba-
danych boi się osamotnienia wynikającego z choroby. Osa-
motnienie osób przewlekle dializowanych może, zgodnie 
z danymi z różnych badań, wynikać z negatywnej oceny 
swojego wyglądu zewnętrznego. Dane uzyskane w niniej-
szym badaniu wykazały, że 40% badanych deklarowało 
problemy związane z wyglądem zewnętrznym, a zwłasz-
cza były to kobiety oraz osoby ze średnim i wyższym wy-
kształceniem. Chorzy wskazują m.in. na poczucie wstydu 
z powodu zmian w obrębie ciała (ślady po wielokrotnych 
wkłuciach, zbliznowacenia i zrogowacenia naskórka 
w okolicy założonej przetoki, żółta skóra), zażenowanie, 
którego przyczyną może być obawa przed niezrozumie-
niem specyfi ki schorzenia przez inne osoby oraz chęć unik-
nięcia wprowadzania innych w zakłopotanie, jako bezpo-
średnią przyczynę wycofywania się z życia towarzyskiego 
[14]. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w niniejszej pracy 
u tych badanych, którzy zgłaszali, iż wygląd zewnętrzny 
wpływa negatywnie na ich jakość życia, istotnie częściej 
występowały negatywne objawy psychiczne, takie jak: 
lęk, depresja, bezradność i złość.

Wnioski
Funkcjonowanie badanych w aspekcie biolo-1. 
gicznym ma wpływ na ich stan psychologiczny 
i emocjonalny. Uciążliwe objawy somatyczne 
i konieczność leczenia nerkozastępczego sprawia-
ją, że u chorych pojawiają się liczne lęki i obawy, 
zwłaszcza związane z wpływem choroby na życie 
najbliższych, pogorszeniem się stanu zdrowia oraz  
wystąpieniem powikłań.
Dla większości badanych choroba jest główną 2. 
przeszkodą w ich aktywności społecznej. Zapew-
nienie stałego wsparcia i pozytywnej akceptacji 
osób z najbliższych kręgów wsparcia sprawia, że 
osoby dializowane mogą funkcjonować w miarę 
normalnie, bez względu na swoją chorobę.

Oświadczenia  

Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów 
Autorzy deklarują brak konfl iktu interesów.

Źródła finansowania
Autorzy deklarują brak źródeł fi nansowania. 
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STRESZCZENIE
Wstęp. Obecnie na całym świecie choroby alergiczne u dzieci i młodzieży stanowią ważny problem społeczno-medyczny. W Polsce problem ten dotyczy 
blisko 49% dzieci zgłaszających objawy chorób alergicznych. 
Cel pracy. Omówienie  wybranych chorób alergicznych u dzieci i młodzieży w wieku od 0–18 roku życia hospitalizowanych na terenie różnych miast Pol-
ski w latach 2013–2018. 
Materiał i metody. Otrzymano dane statystyczne pochodzące z Rabki-Zdroju, Warszawy oraz Karpacza, które dotyczą liczby hospitalizowanych dzieci 
w wieku 0–18 roku życia w latach 2013–2018 z powodu rozpoznania u nich  uczuleniowego zapalenie błony śluzowej nosa (J30), astmy oskrzelowej (J45) 
oraz atopowego zapalenia skóry (L20). 
Wyniki. Najliczniejszą grupę dzieci hospitalizowano z powodu  astmy oskrzelowej.
Wnioski. Alergiczny nieżyt nosa, atopowe zapalenie skóry, astma oskrzelowa oraz inne choroby alergiczne jako schorzenia przewlekłe powinny być trakto-
wane bardzo poważnie nie tylko przez lekarzy alergologów, ale także przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, od których decyzji zależy wczesne wy-
krycie i rozpoczęcie prawidłowego postępowania terapeutycznego w poradniach alergologicznych. 

Słowa kluczowe: choroby alergiczne, astma, alergiczny nieżyt nosa, atopowe zapalenie skóry, epidemiologia.

ABSTRACT
Introduction. Currently, worldwide, allergic diseases in children and adolescents are an important socio-medical problem. In Poland, this problem affects 
nearly 49% of children reporting symptoms of allergic diseases.
Aim of the study. The aim of the study is to discuss selected allergic diseases in children and adolescents aged 0–18 years hospitalized in various Polish 
cities between 2013 and 2018.
Material and methods. Statistical data was obtained from Rabka-Zdrój, Warsaw, Karpacz and Białystok regarding the number of hospitalized children 
aged 0–18 years in the years 2013–2018 due to the diagnosis of angioedema and allergic rhinitis (J30), bronchial asthma (J45) and atopic dermatitis 
(L20).
Results. The most numerous group of children were hospitalized for bronchial asthma.
Conclusions. Allergic rhinitis, atopic dermatitis, bronchial asthma and other allergic diseases as chronic diseases should be taken very seriously not only 
by allergists, but also by primary care physicians, whose decisions depend on the early detection and initiation of proper therapeutic treatment in aller-
gy clinics .

Keywords: allergic diseases, asthma, allergic rhinitis, atopic dermatitis, epidemiology.

Wstęp
Obecnie na całym świecie choroby alergiczne u dzieci 
i młodzieży stanowią ważny problem społeczno-me-
dyczny. Dotyczy to głównie astmy, atopowego zapalenia 
skóry oraz alergicznego nieżytu nosa [1]. Alergia stanowi 
problem zdrowia publicznego o zasięgu pandemicznym, 
szczególnie w krajach uprzemysłowionych. W Europie 
objawy alergii występują u 30% mieszkańców, z których 
połowa jest niezdiagnozowana, a 20% wykazuje cięż-
kie postacie alergii [2]. Europejska Akademia Alergologii 
i Immunologii Klinicznej (EAACI – European Academy of 
Allergy and Clinical Immunology), przewiduje, że w 2025 

roku 50% populacji europejskiej będzie dotknięta jakimś 
rodzajem alergii [2, 3]. W Polsce problem ten dotyczy bli-
sko 49% dzieci zgłaszających objawy chorób alergicznych. 
W najbliższym czasie należy się spodziewać, iż u co drugie-
go dziecka przychodzącego na wizytę do lekarza rodzin-
nego taka choroba powinna być podejrzewana [1].

Cel
Celem pracy jest omówienie wybranych chorób alergicz-
nych występujących u dzieci i młodzieży w wieku od 0–18 
roku życia hospitalizowanych na terenie różnych miast Pol-
ski w latach 2013–2018. 
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Materiał i metody
W sierpniu  2019 r. za zgodą dyrekcji otrzymano dane sta-
tystyczne pochodzące z: 

Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddziału Tereno-• 
wego im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju,
Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” • 
w Warszawie,
Centrum Medycznego „Karpacz” w Karpaczu.• 

Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpita-
la Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie nie wyra-
ziła zgody na przekazanie danych i ich wykorzystanie 
w artykule.

Dane te dotyczą liczby hospitalizowanych dzieci 
w wieku 0–18 roku życia w latach 2013–2018 z powodu 
rozpoznania u nich poszczególnych chorób alergicznych. 
Następnie sporządzono tabele, które ilustrują epidemio-
logię omówionych chorób. W artykule tym uwzględniono:  
uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa (J30), astmę 
oskrzelową (J45) oraz atopowe zapalenie skóry (L20). 

Wyniki 

Rycina 1. Liczba hospitalizowanych dzieci w wieku 0–18 roku ży-
cia z powodu występowania u nich astmy oskrzelowej w latach 
2013–2018
Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych danych

Na terenie Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddziału 
Terenowego im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju 
liczba hospitalizowanych dzieci z powodu astmy oskrze-
lowej wzrasta i wynosiła 2691 w 2013 roku, a w 2018 roku 
4030. W Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziec-
ka” liczba ta malała i wynosiła 159 w 2013 roku, a w 2018 
roku już tylko 24. Na terenie Centrum Medycznego „Kar-
pacz” liczba hospitalizowanych dzieci z powodu astmy 
miała charakter zmienny. Najwięcej przypadków hospi-
talizacji odnotowano w 2013 roku (475), a najmniej (341) 
w 2016 roku (Rycina 1). 

Rycina 2. Współczynnik hospitalizacji (na 100 tysięcy) z powodu 
astmy oskrzelowej wśród dzieci i młodzieży w Polsce w wieku 0–19 
roku życia w latach 2013–2018
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Państwowego 
Zakładu Higieny w Warszawie

W badanym okresie czasu (2013–2018) w Polsce wśród 
noworodków i niemowląt najwyższy współczynnik ho-
spitalizacji z powodu astmy oskrzelowej wynosił 15,9/
10 000 w 2013 roku, a najniższy 12,2/10 000 w 2015. Wśród 
dzieci w grupie od 1–4 roku życia najwyższy współczyn-
nik hospitalizacji odnotowano w 2018 roku (37,1/10 000), 
a najniższy (22,6/10 000) w 2014 roku. W grupie dzieci od 
5. do 14. roku życia najwyższy współczynnik hospitalizacji 
z powodu astmy oskrzelowej wynosił w 2013 roku (25,1/
10 000), a najniższy w 2015 (7,7/10 000). Najwyższy współ-
czynnik hospitalizacji wśród dzieci i młodzieży w wieku 
od 15. do 19. roku życia odnotowano w 2013 roku (10,3/
10 000), a najniższy w 2014 (3,5/10 000) (Rycina 2).

Zmienność w liczbie i odsetku dzieci hospitalizowa-
nych z powodu astmy oskrzelowej wskazuje na potrzebę 
dalszych badań w tym zakresie i analizy sezonowości oraz 
stosowanych leków. W związku z dynamicznym rozwojem 
farmakoterapii prawidłowe leczenie astmy pozwala na 
bardzo dobrą kontrolę tej choroby w warunkach ambula-
toryjnych.

Astma oskrzelowa jest najczęstszą chorobą przewle-
kłą wieku dziecięcego [4]. Jest to choroba niejednorod-
na, której charakterystyka wymaga uwzględnienia wieku 
chorego. Obraz kliniczny astmy oraz stosowane meto-
dy diagnostyczne i terapeutyczne są odmienne u dzieci, 
zwłaszcza w najmłodszej grupie wiekowej – poniżej 5. 
roku życia [2]. Trudności diagnostyczne, dobór bezpiecz-
nych i efektywnych leków, z uwzględnieniem odrębności 
ich metabolizmu u dzieci, stanowią szczególne wyzwanie 
w postępowaniu w tej jednostce chorobowej. Badaniem 
o zasięgu ogólnoświatowym dotyczącym epidemiologii 
astmy, przeprowadzonym w latach 90. XX w. w 56 krajach 
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wśród dzieci w wieku 6–7 i 13–14 lat, było badanie ISAAC (Inter-
national Study of Asthma and Allergies in Childhood). W ba-
daniu tym po raz pierwszy na tak szeroką skalę określono 
występowanie astmy oskrzelowej. Stwierdzono wówczas, 
że odsetek dzieci z astmą był wysoki w krajach angloję-
zycznych – USA, Wielkej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii 
oraz w kilku krajach Ameryki Południowej.

Najmniej dzieci chorowało na astmę w Albanii, Łotwie, 
Indonezji, Grecji, Chinach, Tajwanie, Uzbekistanie, Indiach 
i Etiopii. Najwyższy odsetek chorych na astmę odnotowa-
no w Australii w grupie dzieci 13–14 lat (28,2% badanych), 
najniższy w tej samej grupie wiekowej w Albanii (1,6% ba-
danych). Różnice te tłumaczono odmiennymi warunkami 
socjoekonomicznymi i stylem życia, który promował lub 
chronił przed zachorowaniem na astmę [5].

W Polsce, w wieloośrodkowym badaniu PMSEAD (Po-
lish Multicentre Study of Epidemiology of Allergic Diseases) 
przeprowadzonym w latach 1998–1999, stwierdzono wy-
stępowanie astmy oskrzelowej u 8,6% dzieci w wieku 3–16 
lat [6]. W rozpoczętym w 2005 r. ogólnopolskim badaniu 
epidemiologicznym ECAP (Epidemiology of Allergic Disor-
ders in Poland), którym objęto dzieci w wieku 6–7 i 13–14 
lat, występowanie astmy na terenie największych miast 
polskich szacuje się odpowiednio na 20,1% i 10,5% [7]. 

Ocenia się, że w każdej klasie uczy się przynajmniej je-
den astmatyk, to oznacza, że milion  dzieci w Polsce choru-
je na astmę [8]. W przebiegu astmy oskrzelowej dochodzi 
do rozwoju procesu zapalnego w pęcherzykach płucnych, 
wskutek czego ściana oskrzeli zmienia swoją budowę, nad-
miernie wydziela się śluz, uszkodzony jest nabłonek wyście-
lający drogi oddechowe i dochodzi do upośledzenia prze-
pływu powietrza przez drogi oddechowe. Pierwsze objawy 
astmy oskrzelowej najczęściej związane są z zakażeniami 
wirusowymi i występują zazwyczaj przed ukończeniem 
6. roku życia [9, 10].

Astma jako przewlekła choroba jest najczęstszą przy-
czyną hospitalizacji dzieci w wieku od 3–16 lat oraz częstą 
przyczyną korzystania z dodatkowej pomocy medycznej 
z powodu jej silnego zaostrzenia. Jest też najczęstszą przy-
czyną nieobecności szkolnych. Uczniowie chorzy na astmę 
mają średnio dwa razy więcej nieobecności w szkole w po-
równaniu do ich rówieśników [10].

Do najgroźniejszych alergenów w szkole, które wpły-
wają na jakość życia chorych dzieci na astmę, należy kurz 
w klasach i szatniach, w mapach i planszach oraz w ma-
teracach używanych podczas lekcji wychowania fi zycz-
nego. Wiele alergenów jest w pracowniach biologicznych, 
w których znajdują się zwierzęta (żywe i wypchane) 
i rośliny (żywe i zasuszone), a także w pracowniach che-
micznych (odczynniki chemiczne). Na lekcjach techniki 

i plastyki dzieci mają kontakt z drażniącym klejem, farbami 
i lakierami. Podrażnienie spojówek może wywołać także 
pył z kredy. W celu eliminacji lub ograniczenia szkodliwe-
go działania powyższych czynników konieczne jest częste 
wietrzenie sal lekcyjnych. Chorzy uczniowie nie powinni 
uczestniczyć w pracach porządkowych, np. odkurzaniu 
sal, wycieraniu tablicy, grabieniu liści. W okresie pylenia 
dzieci z pyłkowicą nie mogą wykonywać ćwiczeń na wol-
nym powietrzu [11].

Rycina 3. Liczba hospitalizowanych dzieci w wieku 0–18 roku życia 
z powodu występowania u nich uczuleniowego zapalenia błony 
śluzowej nosa w latach 2013–2018
Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych danych

W Instytucie  Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddziału Tere-
nowego im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju liczba 
hospitalizowanych dzieci z powodu uczuleniowego zapa-
lenia błony śluzowej nosa wzrastała od 2013 roku, kiedy 
to odnotowano 190 hospitalizacji do 2017 roku, kiedy le-
czono 308 dzieci. W 2018 liczba ta zmalała do 282. Na 
terenie Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” 
liczba ta wykazywała charakter malejący i wynosiła 30 
w 2013 roku, a w 2018 roku już tylko 3. W Centrum Me-
dycznym „Karpacz” liczba hospitalizowanych dzieci 
z powodu uczuleniowego zapalenia błony śluzowej nosa 
od 2013 do 2015 roku wzrasta i wynosiła odpowiednio 
139 i 151. W 2016 roku odnotowano 84 hospitalizacji, 
w 2017 roku 70, a rok później było ich 121 (Rycina 3).

W badanym okresie czasu (2013–2018) w Polsce wśród 
noworodków i niemowląt najwyższy współczynnik ho-
spitalizacji z powodu uczuleniowego i przewlekłego za-
palenia błony śluzowej nosa oraz zatok przynosowych 
wynosił  5,1/10 000 w 2017 roku, a najniższy 3,7/10 000 
w 2014. Wśród dzieci w grupie od 1.–4. roku życia najwyższy 
współczynnik hospitalizacji odnotowano w 2018 roku (9,4/
10 000), a najniższy (4,1/10 000) w 2014 roku. W grupie 
dzieci od 5. do 14. roku życia najwyższy współczynnik ho-
spitalizacji z powodu uczuleniowego i przewlekłego zapa-
lenia błony śluzowej nosa oraz zatok przynosowych wy-
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nosił w 2018 roku (10,6/10 000), a najniższy w 2015 (7,7/
10 000). Najwyższy współczynnik hospitalizacji wśród 
dzieci i młodzieży odnotowano w 2013 roku (18,6/10 000), 
a najniższy w 2018 (16,9/10 000) (Rycina 4).

Rycina 4. Współczynnik hospitalizacji (na 100 tysięcy) z powodu 
uczuleniowego i przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa oraz 
zatok przynosowych wśród dzieci i młodzieży w Polsce w wieku 
0–19. roku życia w latach 2013–2018
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Państwowego 
Zakładu Higieny w Warszawie

Alergiczny nieżyt nosa (ANN) może być izolowany lub 
współistnieć z innymi chorobami, np. astmą, zapaleniem 
zatok przynosowych, alergicznym zapaleniem spojówek 
lub atopowym zapaleniem skóry. Jest chorobą zapalną 
o podłożu immunologicznym wywołaną IgE-zależną re-
akcją błony śluzowej nosa na alergen, a jej mechanizm 
rozwoju jest taki sam jak astmy. ANN można podzielić 
na: okresowy alergiczny nieżyt nosa oraz przewlekły aler-
giczny nieżyt nosa, które mogą mieć przebieg łagodny lub 
umiarkowany/ciężki.

ANN należy różnicować z: zapaleniem błony śluzowej 
nosa i zatok przynosowych z polipami i bez polipów nosa, 
czynnikami mechanicznymi upośledzającymi drożność 
nosa, nowotworami, chorobami ziarniniakowatymi, za-
burzeniami ruchomości rzęsek, a także wyciekiem płynu 
mózgowo-rdzeniowego przez nos.

ANN jest chorobą zależną od wielu czynników. Za jego 
rozwój odpowiadają interakcje czynników środowiskowych 
(alergeny pyłków roślin, pleśni, owadów, roztoczy, naskór-
ki i sierści zwierząt, alergeny zawodowe, zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego) oraz genetycznych (atopii 
i określonych polimorfi zmów genów) [12]. Obecnie jest 
to najczęstsza na świecie choroba alergiczna dotycząca 
10–25% populacji ludzkiej [13]. Częstość występowania 
ANN w krajach europejskich w badaniach ISAAC u dzieci 
i młodzieży waha się od 1,4 do 39,7% (najmniej z krajów 
europejskich w Albanii, a najwięcej w Portugalii), średnio 
7,5% [14]. Ostatnio przedstawione dane szacują występo-

wanie nieżytów nosa w połączeniu z zapaleniem spojó-
wek w Europie na aż 48,9% w grupie dzieci 6–7-letnich 
i 58,3% u dzieci 13–14-letnich [15]. Największe i najbar-
dziej szczegółowe badania chorób alergicznych w Polsce 
przeprowadzone zostały przez zespół prof. Samolińskiego 
w latach 2006–2008. Projekt pod nazwą Epidemiologia 
Chorób Alergicznych w Polsce (ECAP) pokazał, że nieży-
ty nosa (w tym alergiczny nieżyt nosa) są bardzo częstą 
chorobą w populacji dzieci i młodzieży (odpowiednio 
37,8% 6–7-latków, 34,5% 13–14-latków). Deklaracja wy-
stępowania objawów ANN była rzadsza niż ogół nieży-
tów nosa i wynosiła średnio 23,6% u 6–7-latków, 24,6% 
u 13–14-latków (średnia dla Polski wraz z dorosłymi wy-
niosła 22,54%). Znamiennie statystycznie rzadziej stwier-
dzano ANN wśród mieszkańców wsi niż miast (16,0% 
vs 22,9%) [16]. Polska na tle Europy i świata jest jednym 
z krajów o najwyższym stopniu występowania ANN. Uwa-
ża się, że ANN stanowi jedną z dziesięciu najczęstszych 
przyczyn wizyt u lekarzy pierwszego kontaktu. Pozostaje 
chorobą zbyt rzadko rozpoznawaną i niedoleczoną. Jak 
większość chorób alergicznych może wystąpić w każdym 
wieku, jednak częstość występowania jest zdecydowanie 
najmniejsza u dzieci poniżej 5. roku życia, potem gwałtow-
nie wzrasta w okresie dojrzewania i jest bardzo częstym 
schorzeniem u osób pomiędzy 20. a 40. rokiem życia. 
U 80% chorych objawy pojawiają się przed 20. rokiem ży-
cia. Ocenia się, że u dzieci choroba częściej dotyczy chłop-
ców [12].

Alergiczny nieżyt nosa to bardzo poważny problem fi -
nansowy, a także społeczny.  Podobnie jak w przypadku 
innych chorób alergicznych także alergiczny nieżyt nosa 
powoduje określone koszty bezpośrednie, do których 
zaliczyć można wszystkie wydatki związane z leczeniem, 
diagnostyką, opieką ambulatoryjną i szpitalną, koszty  
pośrednie, do których zalicza się wszystkie straty fi nanso-
we wynikające z nieobecności w pracy czy w szkole oraz 
zmniejszonej wydajności pracy. Koszty ukryte to pochodna 
wydatków związanych ze schorzeniami współistniejącymi. 

Alergiczny nieżyt nosa rzutuje także niekorzystnie na 
sytuację społeczną chorych, istotnie pogarszając jakość 
życia pacjentów i ich rodzin. W okresie nasilenia choroby 
dzieci opuszczają zajęcia szkolne, a osoby dorosłe nie po-
jawiają się w pracy. Zasadne stają się obawy o brak wła-
ściwych postępów w szkole czy możliwość pogorszenia 
sytuacji materialnej rodziny. Dodatkowo niekorzystnie na 
jakość życia i relacje z otoczeniem wpływają zaburzenia 
snu, które występują u prawie 80% pacjentów, prowa-
dząc do uczucia nadmiernego zmęczenia w czasie dnia 
oraz dalszego ograniczenia zdolności do pracy. U niektó-
rych dzieci rozwija się zespół objawów określany jako al-
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lergic irritability syndrome, charakteryzujący się wzmożo-
ną drażliwością, nerwowością, napadami gniewu, złości, 
osłabieniem koncentracji [17]. 

Rycina 5. Liczba hospitalizowanych dzieci w wieku 0–18. roku 
życia z powodu występowania u nich atopowego zapalenia skóry 
w latach 2013–2018
Źródło: opracowanie własne na podstawie zabranych danych

Na terenie Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddziału 
Terenowego im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju 
liczba hospitalizowanych dzieci z powodu atopowego za-
palenia skóry ma charakter zmienny. W 2015 roku liczba 
ta wynosiła 186, a w 2018 roku 241. W Instytucie „Pomnik 
– Centrum Zdrowia Dziecka” liczba hospitalizowanych 
dzieci malała, oprócz 2013 roku) i wynosiła w 2014 roku 58 
a w 2018 roku 19. Na terenie Centrum Medycznego „Kar-
pacz” liczba hospitalizowanych dzieci z powodu atopo-
wego zapalenia skóry miała charakter zmienny. Najwięcej 
przypadków hospitalizacji (69) odnotowano w 2013 roku, 
a najmniej (43) w 2017 roku (Rycina 5).

Rycina 6. Współczynnik hospitalizacji (na 100 tysięcy) z powodu 
atopowego, alergicznego i kontaktowego zapalenie skóry wśród 
dzieci i młodzieży w Polsce w wieku 0–19. roku życia w latach 
2013–2018
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Państwowego 
Zakładu Higieny w Warszawie

W Polsce w badanym okresie czasu (2013–2018) wśród 
noworodków i niemowląt najwyższy współczynnik hospi-

talizacji z powodu atopowego, alergicznego i kontaktowego 
zapalenie skóry wynosił 43,3/10 000 w 2013 roku, a najniż-
szy 33,9/10 000 w 2015. Wśród dzieci w grupie od 1.–4. roku 
życia najwyższy współczynnik hospitalizacji odnotowano 
w 2018 roku (19,2/10 000), a najniższy (7,4/10 000) w 2017 
roku. W grupie dzieci od 5. do 14. roku życia najwyższy 
współczynnik hospitalizacji z powodu uczuleniowego i prze-
wlekłego zapalenia błony śluzowej nosa oraz zatok przy-
nosowych wynosił w 2018 roku (8,1/10 000), a najniższy 
w 2015 (6,6/10 000). Najwyższy współczynnik hospitaliza-
cji wśród dzieci i młodzieży odnotowano w 2017 roku (7,5/
10 000), a najniższy w 2013 (6,4/10 000) (Rycina 6).

W ciągu ostatnich trzech dekad w krajach uprzemy-
słowionych częstość występowania atopowego zapalenia 
skóry wzrosła 2- lub 3-krotnie i wynosi 15–30% u dzieci 
i 2–10% u dorosłych [18, 19]. Atopowe zapalenie skóry 
często rozpoczyna się we wczesnym niemowlęctwie (tak 
zwana wczesna postać atopowego zapalenia skóry). Łącz-
nie 45% przypadków atopowego zapalenia skóry ma po-
czątek w pierwszych sześciu miesiącach życia, 60% rozpo-
czyna się w pierwszym roku życia, a 85% przed 5. rokiem 
życia. Ponad 50% dzieci ze zmianami w pierwszych dwóch 
latach życia nie wykazuje żadnych oznak nadwrażliwości 
związanej z IgE, ale uwrażliwiają się w czasie choroby [20]. 
Nawet u około 70% dzieci występuje spontaniczna remisja 
przed dojrzewaniem. Choroba może również rozpoczynać 
się u dorosłych (tak zwana późna postać atopowego za-
palenia skóry). Dzieci chore na AZS należą do grupy duże-
go ryzyka zachorowania na astmę alergiczną i alergiczny 
nieżyt nosa. U 50% chorych występuje astma, a u 80% 
– astma lub alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa. 
Ciężkość AZS, w tym wczesne wystąpienie uczulenia na 
alergeny pokarmowe, zwiększa ryzyko zachorowania na 
inne choroby atopowe [21, 22, 23]. Wystąpienie objawów 
klinicznych AZS zależy od wielu czynników zarówno ge-
netycznych, jak i niegenetycznych, czyli środowiskowych. 
Z przeprowadzonych dotychczas badań wynika, że choro-
ba ma podłoże genetyczne i jest uwarunkowana wieloge-
nowo. Do tej pory w genomie człowieka zidentyfi kowano 
kilka regionów zawierających geny związane z AZS. Geny 
te zlokalizowane są na chromosomach 1q21, 17q25, 3q21 
i 3p24-22 [23, 24]. Wykazano, że jeżeli jedno z bliźniąt mo-
nozygotycznych choruje na AZS, to ryzyko wystąpienia tej 
choroby u drugiego dziecka wynosi 70–86%. W przypad-
ku bliźniąt dizygotycznych ryzyko to wynosi 21–23%. Gdy 
jedno z rodziców choruje na ASZ, ryzyko pojawienia się 
choroby u dziecka wynosi 30%, natomiast w przypadku 
występowania AZS u obojga rodziców  50–70% [24]. Waż-
ną rolę w rozwoju AZS odgrywają czynniki środowiskowe, 
określane mianem czynników wyzwalających. Wśród nich 
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wyróżniamy m.in. alergeny powietrznopochodne (rozto-
cza kurzu domowego, alergeny pyłków roślin, alergeny po-
chodzenia zwierzęcego, alergeny pochodzenia bakteryjne-
go lub grzybiczego), alergeny pokarmowe (mleko krowie, 
ryby, jajo kurze), warunki klimatyczne, zanieczyszczenie 
środowiska, czynniki psychosomatyczne (stres), czynniki 
hormonalne (miesiączka, ciąża, menopauza) [25].

Skóra jest organem, za pomocą którego organizm kon-
taktuje się ze światem. Noworodek i niemowlę jest całko-
wicie zależny od opieki rodziców, którzy za pośrednictwem 
dotyku, a w przypadku matki poprzez karmienie piersią 
przekazują mu emocje oraz zaspokajają podstawowe po-
trzeby, co warunkuje prawidłowy i harmonijny rozwój psy-
chospołeczny dziecka. Przewlekle występujący świąd oraz 
zaburzona bariera skórno-naskórkowa powoduje znie-
kształcenie wspomnianych doznań, a w konsekwencji od-
biór otaczającej rzeczywistości. Nadmiar przykrych wrażeń 
powoduje odbieranie własnej osoby jako złej lub słabej, co 
może mieć wpływ na późniejszy rozwój osobowości zależ-
nej, niepewnej [26]. U starszych dzieci oraz osób dorosłych 
wygląd zewnętrzny skóry jest jednym ze sposobów mani-
festacji własnej osobowości. Osoby ze zmianami skórnymi 
postrzegają siebie jako mniej atrakcyjne, mają zaniżoną sa-
moocenę [27]. U osób tych istnieje większe prawdopodo-
bieństwo rozwinięcia różnego rodzaju zaburzeń emocjonal-
nych, wycofania z aktywności społecznej i zawodowej. 

W procesie przystosowawczym do choroby istotne są 
mechanizmy radzenia sobie ze stresem zależne od indywi-
dualnych cech chorego, takich jak: temperament, osobo-
wość, poziom tolerancji. Według innych badań, u chorych 
na AZS istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia depresji, 
a także zaburzeń lękowych, neurotycznych oraz skłonno-
ści do hipochondrii [28]. W ocenie rodziców dzieci chorych 
na atopowe zapalenie skóry, schorzenie to upośledza ja-
kość życia w podobnym stopniu jak choroby nerek czy też 
mukowiscydoza [29].

Objawem mającym istotny wpływ na obniżenie ja-
kości życia jest świąd. Wyzwala on swoistą kaskadę zda-
rzeń: upośledza sen, a co za tym idzie, wpływa na uczucie 
przewlekłego zmęczenia, obniżenie nastroju, prowadzi do 
zaburzonego funkcjonowania. W pewnym badaniu prze-
badano grupę 23 rodziców dzieci do 6. r.ż., chorujących 
na AZS. W tym celu wykorzystano 7 otwartych pytań, 
dotyczących wpływu choroby na różne sfery życia, na 
podstawie których następnie przeprowadzano rozmowę. 
W relacji rodziców dzieci te mają większe trudności z za-
sypianiem, częściej się wybudzają. Opiekunowie często 
określają je jako bardziej drażliwe, kapryśne, płaczliwe 
[30]. Podobne wyniki uzyskano na podstawie kwestiona-
riusza IDQOL. Stwierdzono, że w grupie dzieci do 4. roku 

życia największym problemem w związku z wystąpieniem 
choroby były świąd i drapanie, zmiany nastroju oraz kło-
poty ze snem [31]. Autorzy tego badania porównali po-
nadto wyniki badań z kontrolną grupą zdrowych dzieci. 
Na tej podstawie wykazali, że chociaż w obu grupach wy-
stępowały problemy ze snem, częściej pojawiały się one 
u maluchów cierpiących na AZS. Podobne wnioski dotyczy-
ły problemów z karmieniem, natomiast częstość występo-
wania napadów złości była porównywalna w obu grupach. 
W następstwie choroby statystycznie częściej niż w popu-
lacji ogólnej mogą się pojawić zaburzenia zachowania, ta-
kie jak nadpobudliwość, nadwrażliwość oraz płaczliwość 
[32]. W przypadku dzieci w wieku szkolnym zaburzenia 
snu skutkują zaburzoną koncentracją, co, w powiąza-
niu z częstszą nieobecnością w szkole, sprzyja tworzeniu 
się trudności w nauce. Dzieci te są również narażone na 
komentarze oraz odrzucenie przez grupę rówieśniczą. 
Przeprowadzone badania potwierdziły również tezę, że 
im cięższy przebieg choroby tym większe upośledzenie 
jakości życia [33].

Wnioski i podsumowanie 
Obserwowany w ostatnich latach w Polsce jak i na świecie 
gwałtowny wzrost liczby zachorowań o podłożu alergicz-
nym wzbudza uzasadniony niepokój. Ocenia się, że alergie 
w  postaci alergicznego nieżytu nosa, astmy czy też atopo-
wego zapalenia skory są jednymi z najczęściej spotykanych 
chorób przewlekłych na świecie występujących u dzieci, co 
potwierdziła analiza hospitalizowanych dzieci w omawia-
nych placówkach medycznych. Wielu chorych cierpi tak-
że z powodu schorzeń współistniejących, co dodatkowo 
obniża ich jakość życia, a także zwiększa koszty społecz-
ne. Choroby alergiczne wieku dziecięcego są najczęstszą 
i najbardziej kosztochłonną grupą jednostek chorobowych 
wieku dziecięcego. Koszty pośrednie wynikają przede 
wszystkim z absencji dziecka w szkole, zmniejszonej efek-
tywności pracy dziecka, ale przede wszystkim z absencji 
w pracy rodziców/opiekunów dziecka. Należy wprowa-
dzić standardy wczesnego wykrywania i zapobiegania tym 
zaburzeniom. W Polsce wymagane są wieloośrodkowe, 
szeroko zakrojone, standaryzowane badania epidemiolo-
giczne. Mimo zwiększonej częstości występowania chorób 
alergicznych pomoc medyczna dla osób dotkniętych tymi 
chorobami nawet w krajach rozwiniętych jest niepełna 
i daleka od ideału. Zbyt mało krajów zapewnia wyczerpu-
jące świadczenia w tej dziedzinie medycyny. Prawidłowo 
przeprowadzona diagnostyka i skuteczna terapia mają 
istotne znaczenie nie tylko z powodu pozytywnego wpły-
wu na jakość życia pacjenta, ale także z ekonomicznego 
punktu widzenia. 
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STRESZCZENIE
Wstęp. Choroba przewlekła dziecka to sytuacja zdrowotna, która ma podłoże biologiczne, psychologiczne lub poznawcze, powoduje jedno lub więcej ogra-
niczeń w funkcjonowaniu, codziennej aktywności i pełnieniu ról społecznych. 
Cel pracy. Celem badań było określenie, na jakie choroby przewlekłe chorują uczniowie w przedziale wiekowym 13–15 lat oraz 16–18 lat w wybranych szko-
łach w Bielsku-Białej oraz poznanie opinii nauczycieli na temat problematyki funkcjonowania takich uczniów w szkole.
Materiał i metody. Przeprowadzone badania dotyczyły 828 uczniów w grupie wiekowej 13–15 lat oraz 631 uczniów w wieku 16–18 lat. Informacje o sta-
nie zdrowia uczniów uzyskano z analizy dokumentacji medycznej ucznia, którą posiadała pielęgniarka szkolna. Wykorzystując autorski kwestionariusz an-
kiety, zapytano nauczycieli o problemy funkcjonowania w szkole dziecka z chorobą przewlekłą. 
Wyniki. W grupie dzieci w wieku 13–15 lat najczęściej występują wady postawy, na drugim miejscu znalazły się wady wzroku. Wśród młodzieży w wie-
ku 16–18 lat na pierwszym miejscu znalazły się wady wzroku. Różnego rodzaju alergie dotyczyły blisko 28% badanych uczniów w wieku 13–15 lat oraz 
16,0% młodzieży w wieku 16–18 lat. 
Wnioski. Nauczyciele często spotykają się z takimi problemami zdrowotnymi uczniów, jak: astma oskrzelowa, padaczka, cukrzyca, hemofi lia. W opinii na-
uczyciela choroba przewlekła ucznia jest przyczyną częstszej niż u innych uczniów absencji szkolnej, może powodować niebezpieczne dla ucznia zaostrze-
nie objawów chorobowych w szkole.

Słowa kluczowe: uczeń, edukacja, choroba przewlekła.

ABSTRACT
Introduction. Chronic disease is a health condition which has biological, psychological or cognitional basis and it causes one or more limitations in func-
tioning, everyday activity and fulfi lling social roles. 
Aim of the study. The aim of research was to determine from which chronic diseases suffer students aged from 13–15 years old and 16–18 years old in 
chosen schools in Bielsko-Biala, and also to obtain teachers’ opinion about the issues connected to students’ functioning in school.
Material and methods. The research was conducted in the group of 828 students aged from 13–15 years old and in the second group of 631 students 
aged from 16–18 years old. Information on students’ state of health was obtained from the analysis of medical records held by school nurse. Using origi-
nal questionnaire the teachers were asked about functioning of a child with a chronic disease in school.
Results. In the group of children between 13–15 years old faulty posture occurs most frequently. Vision defect is the second most common condition 
in this group, while it is the most common among youths between 16–18 years old. Different kinds of allergies occur among almost 28% of the examined 
students in the age group 13–15 years and 16% of youths aged 16–18 years old.
Conclusions. Teachers often pointed out that students suffer from such health problems as: bronchial asthma, epilepsy, diabetes and haemophilia. Accor-
ding to the teacher’s opinion chronic disease is the most frequent cause of absence of diseased students, also the condition may cause dangerous for a stu-
dent exacerbation of symptoms in school. 

Keywords: student, education, chronic condition.   

Wstęp
Choroba przewlekła to sytuacja zdrowotna, która ma 
podłoże biologiczne, psychologiczne lub poznawcze, musi 
trwać przynajmniej jeden rok oraz powodować jedno lub 
więcej ograniczeń. Są to ograniczenia w funkcjonowaniu, 
codziennej aktywności i pełnieniu ról społecznych. Cho-
roba ta wiąże się z koniecznością przyjmowania leków, 
stosowania specjalistycznej diety, wykorzystania sprzę-
tu medycznego, używaniem urządzeń podtrzymujących 
zdrowie lub życie, koniecznością stałej opieki ze strony 

drugiej osoby. Wyznacznikiem choroby przewlekłej jest 
również potrzeba stałej opieki medycznej, psycholo-
gicznej, edukacyjnej, innej niż ta, która skierowana jest 
do zdrowych rówieśników [1]. Jednym z ważniejszych 
zadań, przed którym stoi szkolnictwo, jest integracja 
uczniów z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawno-
ścią z uczniami zdrowymi [2]. Choroby przewlekłe u dzieci 
i młodzieży są narastającym problemem społecznym. Ska-
lę zjawiska obrazują badania przeprowadzone w Polsce 
w 2009 roku przez Główny Urząd Statystyczny – Euro-
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pejskie Ankietowe Badania Zdrowia (EZAB) opublikowa-
ne w 2011 roku. W populacji dzieci do 14. roku życia 27%, 
a wśród nastolatków w wieku 15–19 lat 23% ma chorobę 
przewlekłą. W populacji dzieci do 14. roku życia częściej 
chorują chłopcy niż dziewczęta. Częściej chorują dzieci 
w miastach – 30%, na wsi 23% [1]. Dzieci młodsze postrze-
gają siebie jako zdrowe lub chore pod wpływem opinii spo-
łecznej. Natomiast nastolatki w wieku 12–15 lat postrzegają 
zdrowie jako system, gdzie występuje komponenta fi zycz-
na, społeczna i psychiczna [3]. Sytuacja choroby przewle-
kłej lub niepełnosprawności nakłada się na konieczność 
realizacji obowiązku szkolnego. Stan zdrowia dziecka może 
być powodem hospitalizacji, nieuczęszczania do szkoły lub 
uczęszczania i narażenia na silny stres. U ucznia może to 
prowadzić do: spadku aktywności życiowej, negatywne-
go postrzegania siebie, nienawiązania relacji społecznych, 
obniżenia sprawności psychomotorycznej. Obowiązek 
zapewnienia opieki dzieciom odpowiednio do ich wieku 
i rozwoju, w tym dzieciom chorym przewlekle, reguluje 
ustawa o systemie oświaty (Dz.U.z 2003 r Nr 51,poz.46.) 
[4]. Dzieci przewlekle chore, które mogą uczęszczać do 
szkoły, są kształcone na zasadach ogólnych określonych 
w ustawie. Szkoła powinna im zapewnić możliwość róż-
nych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej [5].

Cel
Celem badań było określenie, na jakie choroby przewlekłe 
chorują uczniowie w przedziale wiekowym 13–15 lat oraz 
16–18 lat w wybranych szkołach w Bielsku-Białej oraz po-
znanie opinii nauczycieli na temat problematyki funkcjo-
nowania takich uczniów w szkole.

Badani i metody
Grupę badaną stanowiło 828 uczniów w wieku 13–15 lat 
oraz 631 uczniów w wieku 16–18 lat. Byli to uczniowie 
uczęszczający do 3 gimnazjów i 2 dwóch liceów w Bielsku- 
Białej, w których były zatrudnione pielęgniarki szkolne. 
Informacje o stanie zdrowia uczniów uzyskano z analizy 
dokumentacji medycznej pielęgniarki szkolnej (karty ba-
dań bilansowych i przesiewowych). Na przeprowadzone 
badania uzyskano zgodę dyrektorów szkół, pielęgniarki 
szkolnej. Otrzymano również zgodę Komisji Badań Bio-
etycznych Nr 2017/06/1/4. Badania były prowadzone od 
września do listopada 2017 roku. Wyniki badań opraco-
wano z wykorzystaniem arkusza Exel. Uzyskane wyniki 
odniesiono do ogólnej liczby uczniów uczęszczających do 
szkół gimnazjalnych (2342 osoby) i szkół licealnych (2762 
osób) znajdujących się na terenie miasta Bielsko-Biała. 

Przy użyciu autorskiego kwestionariusza ankiety za-
pytano nauczycieli szkół, w których prowadzono badania, 

o problemy funkcjonowania w szkole ucznia z chorobą 
przewlekłą. Ankieta składała się z części ogólnej, w której 
zostały zawarte dane socjodemografi czne badanej grupy 
nauczycieli: wiek, płeć, staż pracy w zawodzie, rodzaj edu-
kacji prowadzonej w szkole, pełnienie roli wychowawcy 
klasy. Pytania części szczegółowej miały formę zamkniętą 
z możliwością wyboru więcej niż jednej odpowiedzi, do-
tyczyły wiedzy nauczycieli na temat obecności w szkole 
uczniów z chorobą przewlekłą, przepływu informacji na 
temat ich problemów zdrowotnych oraz form pomocy, 
jakie może uzyskać uczeń w szkole. Zainteresowano się 
również współpracą nauczycieli z pielegniarką szkolną. Ba-
dania przeprowadzono wśród 150 nauczycieli (133 kobiety, 
17 mężczyzn). Najliczniejszą grupę stanowili nauczyciele 
w wieku 46–52 lat (40,6%) oraz o stażu pracy powyżej 20 
lat – 92 respondentów (61,3%), większość z nich pełniła 
w przeszłości lub obecnie pełni funkcję wychowawcy kla-
sy – 112 osób (74,6%).

Wyniki
Przeanalizowano dokumentację 828 dzieci w wieku 13–15 
lat oraz młodzieży – 631 osób w wieku 16–18 lat. 

W grupie gimnazjalistów (uczniowie w wieku 13–15 lat) 
najczęściej występowały wady postawy – ponad połowa 
badanych 65,70% (544 osoby). Na drugim miejscu znalazły 
się wady wzroku – 50,84% badanych (421 osób). Różnego 
rodzaju alergie dotyczyły 27,29% badanych (226 osób). 
Astma oskrzelowa występowała u 22 uczniów gimna-
zjum, to jest u 2,65%. Problemem nadciśnienia tętniczego 
występował u 3,50% uczniów gimnazjum (29 badanych). 
Wady zgryzu (konieczność noszenia aparatu korygującego 
wadę) dotyczyła 13,64% gimnazjalistów (113 osób). Z ana-
lizy dokumentacji medycznej wynikało, że występowały 
wśród uczniów nieprawidłowości w zakresie masy ciała. 
Niedowagę miało 7,0% uczniów gimnazjum (58 osób), zaś 
nadwagę 11,95% (99 osób). Dwoje dzieci (0,24%) w wie-
ku 13–15 lat chorowało na cukrzycę. Uczniów gimnazjum 
dotyczyły również takie problemy, jak: niedosłuch 0,24% 
badanych (2 osoby), wady wymowy 0,36% badanych 
(3 osoby) oraz niskorosłość 0,72% badanych (6 osób) 
(Tabela 1). Problemy kardiologiczne, głównie wady serca 
w obserwacji i leczeniu miało 60 uczniów (7,24%), a duża 
grupa badanych korzystała z porad dermatologa, gdzie 
głównym problem był trądzik młodzieńczy, który doty-
czył 11,23% (93 osoby) dzieci w wieku 13–15 lat. Problemy 
z chorobami tarczycy (pacjenci poradni endokrynolo-
gicznej) miało 4,58% uczniów gimnazjum (38 osób). Do 
poradni zdrowia psychicznego uczęszczało 12 uczniów 
gimnazjum (1,44%). Dwoje dzieci w tej grupie wiekowej 
korzystało z porad reumatologa. 
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Tabela 1. Występowanie wśród gimnazjalistów chorób przewle-
kłych i wad w odniesieniu do ogólnej liczby gimnazjalistów w Biel-
sku-Białej (rok 2017) 

Choroby przewlekłe 
występujące wśród 

gimnazjalistów
N

% z liczby 
gimnazjalistów

badanych 
(N= 828)

% z liczby 
gimnazjalistów 

w regionie 
(N = 2342)

Alergie 226 27,29 9,65
Otyłość 99 11,96 4,23
Choroby skóry – 
trądzik 93 11,23 3,97

Niedowaga 58 7,00 2,48
Choroby tarczycy 38 4,59 1,62
Nieprawidłowe 
ciśnienie krwi 29 3,50 1,24

Astma oskrzelowa 22 2,66 0,94
Daltonizm 10 1,21 0,43
Choroba wrzodowa 7 0,85 0,30
Padaczka 6 0,72 0,26
Anoreksja, bulimia 4 0,48 0,17
Cukrzyca 2 0,24 0,09

Wady występujące 
wśród 

gimnazjalistów
N

% z liczby 
gimnazjalistów

badanych 
(N = 828)

% z liczby 
gimnazjalistów 

w regionie 
(N = 2342)

Wady postawy 544 65,70 23,23
Wady wzroku 421 50,85 17,98
Wady zgryzu 113 13,65 4,82
Niskorosłość 6 0,72 0,26
Wady wymowy 3 0,36 0,13
Niedosłuch 2 0,24 0,09

Wśród młodzieży licealnej (wiek 16–18 lat) na pierw-
szym miejscu znalazły się wady wzroku – 30,67% ba-
danych (254 osoby). Kolejnym problemem zdrowotnym 
były wady postawy – 25,6% (212 osób). Różnego rodza-
ju alergie dotyczyły 16,42% (136 badanych) młodzieży 
w tym wieku, 4 licealistów (0,48%) było pacjentami po-
radni kardiologicznej. Wady zgryzu dotyczyły 5,91% (49 
osób) licealistów. Nadwaga występowała jedynie u 0,60% 
(5 osób) badanych w tej grupie wiekowej. Duża gru-
pa badanej młodzieży korzystała z porad dermatologa, 
a głównym problem był trądzik młodzieńczy, który doty-
czył 6,76% (56 osób) z nich. Problemy z chorobami tarczy-
cy (pacjenci poradni endokrynologicznej) dotyczyły 2,29% 
uczniów liceum (19 osób) (Tabela 2). Przedstawione wy-
niki pokazują, że w dużej mierze przewlekłe problemy 
zdrowotne są podobne u młodzieży gimnazjalnej i liceal-
nej. Wśród młodzieży licealnej nie było takich problemów 
zdrowotnych, jak: niedosłuch, wady wymowy czy nisko-
rosłość. Dane statystyczne przedstawione w omawianych 
wynikach badań pokazują, że duża grupa uczniów posia-
da przewlekłe problemy zdrowotne, które mogą utrudniać 
efektywność procesu edukacji, a równocześnie środowi-
sko szkolne (warunki nauki jeżeli są nieprawidłowe) mogą 

stymulować powstanie u ucznia różnego rodzaju wad 
i dysfunkcji (np. wady postawy z powodu nieprawidłowe-
go siedzenia).

Tabela 2. Występowanie wśród licealistów chorób przewlekłych 
i wad z uwzględnieniem ich występowania w odniesieniu do ogól-
nej liczby licealistów w Bielsku-Białej (2017 rok) 

Choroby przewlekłe 
występujące wśród 

licealistów
N

% z liczby 
licealistów
badanych 
(N = 631)

% z liczby 
licealistów 
w regionie 
(N = 2762)

Alergie 136 21,55 4,92
Trądzik 56 8,87 2,03
Choroby tarczycy 19 3,01 0,69
Nadwaga 5 0,79 0,18
Niedowaga 4 0,63 0,14
Nieprawidłowe ciśnienie krwi 4 0,63 0,14

Wady występujące wśród 
licealistów N

% z liczby 
licealistów
badanych 
(N = 631)

% z liczby 
licealistów 
w regionie 
(N = 2762)

Wady wzroku 254 40,25 9,20
Wady postawy 212 33,60 7,68
Wady zgryzu 49 7,77 1,77

Z badań prowadzonych wśród nauczycieli wynikało, że 
większość, bo aż 112 osób (74,6%) ma świadomość obec-
ności wśród uczniów dzieci z chorobą przewlekłą. Źródłem 
informacji o problemach zdrowotnych uczniów są głównie 
rodzice (84% odpowiedzi respondentów), 10 osób (6,6%) 
podało, że źródłem takiej wiedzy jest pielęgniarka szkol-
na, a w następnej kolejności inni uczniowie czy pedagog/ 
psycholog szkolny (Tabela 3). Informacje o problemach 
zdrowotnych uczniów uzyskują głównie wychowawca 
klasy – 133 odpowiedzi (88,6%), następnie pielęgniarka 
szkolna – 54 odpowiedzi (36,0%), nauczyciel wychowania 
fi zycznego (35 odpowiedzi) i opiekun w świetlicy szkolnej 
(16 odpowiedzi). Nauczyciele podają, że najczęściej wśród 
uczniów spotykają się z problemem astmy oskrzelowej – 
78 osób (52,0% badanych), następnie z wadami wzroku 
i wadami serca odpowiednio 74 osoby (49,3%) i 62 osoby 
(41,3%) (Tabela 4). Badani nauczyciele zapytani o proble-
my, jakie może stwarzać uczeń przewlekle chory, podali, że 
najczęściej jest to absencja szkolna, trudności z przyswo-
jeniem treści nauczania w związku z absencją oraz brak 
wiedzy i umiejętności ze strony nauczycieli w udzielaniu 
pierwszej pomocy medycznej w przypadku zaostrzenia 
objawów chorobowych. Nauczyciele twierdzili również, 
że ich wiedza na temat chorób przewlekłych występują-
cych u uczniów jest niewystarczająca. Badani nauczyciele 
podają, że najczęstszą formą pomocy szkoły dla ucznia 
z chorobą przewlekłą jest pomoc w wyrównaniu braków 
edukacyjnych 109 respondentów (72,6%), w dalszej ko-
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lejności pomoc psychologa i/lub pedagoga szkolnego (70% 
odpowiedzi) oraz pielęgniarki szkolnej (68% odpowiedzi) 
(Tabela 5). Natomiast, w opinii nauczycieli, pielęgniarka 
szkolna pomaga uczniom przewlekle chorym poprzez udzie-
lanie pierwszej pomocy w przypadku zaostrzenia objawów 
chorobowych – 126 respondentów (84,0%) oraz przy kwa-
lifi kowaniu ucznia do zajęć specjalnych na lekcji wychowania 
fi zycznego – 22 respondentów (14,6%) (Tabela 6). Badani re-
spondenci stwierdzili, że ich współpraca z pielęgniarką szkol-
ną w zakresie problemów zdrowotnych uczniów układa się 
bardzo dobrze – 130 respondentów (86,66%), a 20 (13,33%) 
stwierdziło, że jest jednak niewystarczająca.

Tabela 3. Źródła informacji na temat ucznia z chorobą przewlekłą 
lub wadą

Kto informuje nauczyciela
o chorobie przewlekłej lub wadzie 

występującej u dziecka
N %

Rodzice 126 84
Pielęgniarka szkolna 10 6,66
Pedagog/psycholog 5 3,33
Uczniowie 9 6
Razem 150 100

Tabela 4. Rodzaje chorób przewlekłych i wad występujących 
u uczniów, z którymi zetknęli się nauczyciele

Rodzaje chorób przewlekłych 
występujących 

u uczniów, z którymi spotkali się 
nauczyciele

N %

Astma oskrzelowa 78 52
Padaczka 31 20,66
Hemofi lia 7 4,66
Cukrzyca 71 47,33
Wada serca 62 41,33
Choroba nowotworowa 52 34,66

Rodzaje wad występujących u uczniów, 
z którymi spotkali się nauczyciele N %

Wada wzroku 74 49,33
Wada słuchu 22 14,66
Niepełnosprawność 33 22

Tabela 5. Formy pomocy udzielanej przez szkołę  uczniom z cho-
robą przewlekłą

Jakie formy pomocy uczniom przewlekle 
chorym proponuje szkoła N %

Wyrównanie braków edukacyjnych 109 72,66
Specjalny program ćwiczeń na lekcji 
wychowania fi zycznego 33 22

Opieka pielęgniarki szkolnej 102 68
Pomoc psychologa/pedagoga 105 70
Zajęcia integracyjne z rówieśnikami 69 46
Rozmowa z uczniem o jego problemach 100 66,66
Zgoda na posiadanie leków w szkole 50 33,33

Tabela 6. Formy pomocy udzielanej przez pielęgniarkę szkolną 
uczniom z chorobą przewlekłą

Jak pielęgniarka szkolna pomaga w opiece 
nad uczniem przewlekle chorym N %

Udzielanie pomocy w sytuacji zaostrzenia 
objawów chorobowych 126 84

Pomoc w kwalifi kacji uczniów do zajęć 
specjalnych na lekcji wychowania fi zycznego 22 14,66

Prelekcje dla nauczycieli dotyczące 
problematyki chorób przewlekłych 5 3,33

Dyskusja 
Dzieci i młodzież, w tym przewlekle chore i z niepełno-
sprawnościami, mają prawo do kształcenia się oraz do-
stosowania treści, metod i organizacji nauczania do swo-
ich możliwości psychofi zycznych. Dzieci te, mają prawo 
do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
i specjalnych form pracy dydaktycznej oraz do wychowa-
nia i opieki odpowiedniej do wieku [4]. Skala problema-
tyki funkcjonowania dzieci i młodzieży przewlekle chorej 
w szkole masowej jest duża. Jak wynika z badań przepro-
wadzonych przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka ponad 
20% dzieci i młodzieży w wieku 5–19 lat cierpi na długo-
trwałe problemy zdrowotne [6]. Raport Ministra Zdrowia ze 
stycznia  2011 roku na temat opieki zdrowotnej nad dziećmi 
i młodzieżą w wieku szkolnym z chorobami przewlekłymi 
podaje, że najczęstszymi chorobami przewlekłymi u dzieci 
w wieku 5 do 18 lat są: nowotwory (6293 dzieci), niedo-
krwistości (33 175 dzieci), choroby tarczycy (35 247 dzieci), 
otyłość (116 046), zaburzenia odżywiania (17 408 dzieci), 
padaczka (33 094), mózgowe porażenie dziecięce (16 833), 
zaburzenia refrakcji i akomodacji oka (288 305), choroba 
nadciśnieniowa (20 486), alergie (264 829), zniekształce-
nie kręgosłupa (389 900), choroby układu moczowego 
(43 676) (Raport Ministra Zdrowie ze stycznia 2011 roku na 
temat opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą). Wyni-
ki ogólnopolskich badań przeprowadzonych w 2009 roku 
(opublikowano w 2011 roku) pokazują, że 28% badanych 
dzieci choruje na co najmniej jedną chorobę przewlekłą. 
Ryzyko nieprawidłowości w funkcjonowaniu psychospo-
łecznym dzieci przewlekle chorych jest 2–4 razy większe 
niż zdrowych rówieśników [7, 8]. Olszewska w swojej pra-
cy podaje, że co szósty uczeń w wieku obowiązkowego 
nauczania ma długotrwałe kłopoty ze zdrowiem, a co 
piąty potrzebuje opieki z powodu choroby przewlekłej [5]. 
WHO donosi, że u około 20% światowej populacji wystę-
pują choroby alergiczne. Najczęściej objawy astmy oskrze-
lowej występują u dzieci zamieszkujących tereny Irlandii 
i Wielkiej Brytanii. Najniższą częstość występowania astmy 
oskrzelowej odnotowano w Albanii (< 5%) [9]. Pracownicy 
służby zdrowia mają olbrzymi wkład w promocję zdrowia 
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i profi laktykę niezakaźnych chorób przewlekłych wystę-
pujących u dzieci. Aktualne informacje na temat sytuacji 
zdrowotnej uczniów, w tym na temat przewlekłych pro-
blemów zdrowotnych, dostarczają prowadzone co cztery 
lata badania HBSC. Dane HBSC są przykładem podejścia 
nieskategoryzowanego, gdzie sami uczniowie są pytani, 
czy chorują na chorobę przewlekłą [1]. 

W badaniach własnych na pierwszym miejscu, za-
równo wśród młodzieży gimnazjalnej jak i licealnej, zna-
lazły się wady postawy, na drugim miejscu wady wzroku. 
Kolejną dużą grupą chorób były alergie, które dotyczyły 
27,29% uczniów gimnazjum oraz 16,42% uczniów liceum. 
Nadwagę w badaniach własnych rozpoznano u 11,95% 
gimnazjalistów oraz u 0,60% licealistów. Jak pokazują licz-
ne badania w krajach Unii Europejskiej nadwagę i otyłość 
diagnozowano u co czwartego dziecka. W Polsce w 2009 
roku problem ten dotyczył 16,4% badanych i odsetek ten 
zwiększa się o ok. 2–3% co dekadę. Powikłaniami otyło-
ści jest zespół metaboliczny, cukrzyca typu 2, nadciśnie-
nie tętnicze, płaskostopie, problemy psychospołeczne 
i emocjonalne [10, 11]. Badania młodzieży polskiej wyka-
zały, że wady narządu wzroku występowały u 15–25% 
dzieci i młodzieży (najczęściej były to wady refrakcji oraz 
zez), następnie zaburzenia słuchu, stwierdzone u prawie 
20% badanych oraz wady narządu ruchu, które dotyczy-
ły 10–15% z nich. Wśród wad narządu ruchu najczęściej 
występowały boczne skrzywienie kręgosłupa, kifoza 
piersiowa, zniekształcenie statyczne kończyn dolnych [9]. 
Liczba dzieci z chorobami przewlekłymi ciągle rośnie. Dane 
z badań na temat stanu zdrowia ludności w Polsce (War-
szawa 2011) pokazują, że częstość występowania wybra-
nych chorób przewlekłych wśród młodzieży między 15 a 19 
rokiem życia kształtuje się następująco: alergie występują 
u 11,1% badanej populacji, astma u 3,7% badanych, bóle 
pleców 3,4%, bóle głowy 3,1%, przewlekłe zapalenia 
oskrzeli 1,5%, choroby tarczycy 1,3%, przewlekłe choroby 
nerek 1,2%, wysokie ciśnienie krwi 0,6%, choroba wrzo-
dowa żołądka i dwunastnicy 0,6%, reumatoidalne zapa-
lenie stawów 0,3%, cukrzyca 0,3%, nowotwory złośliwe 
0,1%, inne choroby przewlekłe 5,1% [1, 12]. Wyniki badań 
przytoczonych autorów, z którymi porównano wyniki ba-
dań własnych, nie zawierają informacji o wielkości grupy 
badanej. 

Jak podaje w swojej publikacji Steven R. Shaw i wsp. 
liczba uczniów z chorobami przewlekłymi w USA rośnie ze 
względu na postęp medyczny. Nowatorskie terapie popra-
wiają rokowanie dla wielu chorób, powodują, że długość 
życia i możliwości funkcjonowania z przewlekłymi proble-
mami zdrowotnymi wzrastają. Autorka podaje, że prze-
wlekłe problemy zdrowotne dotyczą już aż 17% uczniów 

w populacji poniżej 18. roku życia. Najczęściej występują-
cymi problemami zdrowotnymi są: astma, choroba nowo-
tworowa, zaburzenia odżywiania, zaburzenia snu, trau-
matyczne uszkodzenia mózgu, padaczka. Każdego roku 
u 6,5% uczniów dolegliwości związane z chorobą przewle-
kłą wpływają na efekty nauki szkolnej [13]. Na konferencji 
w 2013 roku dotyczącej uczniów z chorobami przewlekłymi 
w USA (IDEAS Conference), Jaress i Winicki stwierdzili, że 
tacy uczniowie mają problemy z realizacją wymagań pro-
gramowych. Ze względu na większą absencję niż ucznio-
wie zdrowi muszą uzupełniać zaległości w nauce szkolnej, 
nauczyciele i rodzice mogą mieć w stosunku do nich niższe 
wymagania edukacyjne. Dodatkowo niektóre zażywane 
leki i zabiegi lecznicze wpływają na ich funkcjonowanie 
w szkole, ponieważ mogą wywołać senność, zwiększo-
ną drażliwość, zmniejszenie koncentracji i percepcji. Uni-
kalne potrzeby edukacyjne uczniów przewlekle chorych 
wymagają bliskiej współpracy nauczycieli i rodziców, 
a od nauczycieli wymagana jest wiedza na temat chorób 
przewlekłych [14]. Z badań zacytowanych na powyższej 
konferencji wynika, że 59,4% nauczycieli posiadało wie-
dzę na temat problemów ucznia z chorobą przewlekłą 
w szkole, 64% nauczycieli podało, że nie miało formalnego 
szkolenia w tym aspekcie w miejscu pracy, a 36,1% otrzy-
mało formalne wykształcenie na temat pracy z uczniem 
z chorobą przewlekłą. Wiedzę na temat problemów ucznia 
przewlekłe chorego pozyskiwali od pielęgniarki szkolnej 
(54,3% respondentów), od rodziców (27,4% responden-
tów), a 6,1% od samego ucznia [14]. 

Badania własne pokazały, że największa liczba nauczycieli 
informację o uczniach z chorobą przewlekłą uzyskała od ro-
dziców – 84%, dopiero w następnej kolejności od pielęgniarki 
szkolnej – 6,6%. W badaniach Łukasik i wsp. obejmujących 150 
nauczycieli oraz 150 rodziców uczniów z astmą oskrzelową, 
dotyczących wiedzy nauczycieli na temat problematyki funk-
cjonowania ucznia z astmą oskrzelową w szkole, stwierdzono, 
że jedynie jedna czwarta nauczycieli wiedziała, że w grupie 
uczniów ich szkoły są dzieci chore na astmę (76,0% rodziców 
podaje,  że wychowawca klasy zna zakres choroby dziecka, 
42,0% że jest poinformowany nauczyciel wf-u). Nauczyciele 
podali, że w procesie edukacji własnej nie otrzymali informacji 
na temat chorób przewlekłych u dzieci. Największym proble-
mem chorych dzieci w relacji nauczycieli była absencja szkol-
na (26,6% odpowiedzi), następnie konieczność ograniczeń 
w zakresie aktywności fi zycznej na lekcji wychowania fi zycz-
nego (16,6% odpowiedzi) [15]. Powyższe wyniki badań po-
twierdziły badania własne. W badaniach własnych nauczy-
ciele stwierdzili, że pomagają uczniom przewlekle chorym 
uzupełnić braki edukacyjne wywołane absencją szkolną – 
72,6% badanych. 
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Badania Rasberry i wsp. pokazują powiązanie pomię-
dzy stanem zdrowia ucznia a wynikami edukacyjnymi. 
Wskazują one na istotną rolę pielęgniarki i nauczyciela 
w edukacji ucznia z chorobą przewlekłą [16]. Podobne  wy-
niki na temat roli opieki pielęgniarskiej w swoich badaniach 
uzyskali Leroy i wsp. Według tych badań szkolna opieka 
medyczna odgrywa kluczową rolę w opiece nad uczniem 
i pomocy uczniowi z chorobą przewlekłą [17]. W badaniach 
własnych nauczyciele podali, że pielęgniarka szkolna poma-
ga uczniom przewlekle chorym głównie poprzez udzielanie 
im pierwszej pomocy w stanach zaostrzenia objawów cho-
robowych w szkole (84% odpowiedzi respondentów).

Wnioski 
Najczęstszymi problemami zdrowotnymi uczniów 1. 
w przedziale wiekowym 13–15 lat oraz 16–18 lat są 
wady postawy, wady wzroku, alergie oraz niepra-
widłowa masa ciała.
Badani nauczyciele najczęściej mieli do czynie-2. 
nia z problemami zdrowotnymi uczniów z astmą 
oskrzelową, padaczką, hemofi lią i cukrzycą.
W opinii nauczycieli problemy, z którymi spo-3. 
tykają się w procesie edukacji ucznia z chorobą 
przewlekłą to: braki edukacyjne związane z ab-
sencją szkolną, ograniczenia związane z  uczest-
nictwem w zajęciach wychowania fi zycznego, 
możliwość zaostrzenia objawów chorobowych 
w szkole oraz brak dostatecznej wiedzy nauczy-
cieli na ten temat.
Nauczyciele, współpracując z pielęgniarką szkol-4. 
ną, powinni posiadać w szkole opracowany pro-
gram wsparcia dla ucznia z chorobą przewlekłą.

Oświadczenia  

Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów 
Autorzy deklarują brak konfl iktu interesów.

Źródła finansowania
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STRESZCZENIE
Wstęp. Zabieg wyłonienia stomii, jako konsekwencja poważnych chorób, często ratuje życie pacjentów. Perspektywa życia ze stomią jelitową wywołuje 
u pacjentów wiele negatywnych emocji, które znacząco wpływają na ich dotychczasową hierarchię wartości i plany życiowe. 
Cel pracy. Analiza wpływu wyłonionej stomii jelitowej na sfery życia pacjenta: fi zyczną, psychiczną i stosunków interpersonalnych.
Materiał i metody. Posłużono się autorskim kwestionariuszem ankiety złożonym z części metrykalnej i 31 pytań badających wpływ choroby na życie re-
spondenta we wszystkich jego wymiarach: fi zycznym, emocjonalnym, rodzinnym, zawodowym i społecznym. Badanie przeprowadzono podczas spotkań 
z pacjentami z wyłonioną stomią jelitową, w siedzibie Stowarzyszenia Osób ze Stomią oraz w punktach odbioru sprzętu stomijnego. Grupa badana liczy-
ła 100 osób.
Wyniki. Wytworzenie stomii jelitowej znacząco wpływa na zmiany w funkcjonowaniu w sferach: biologicznej, psychicznej i społecznej pacjentów.
Wnioski. Wyłonienie stomii jelitowej reorganizuje wszystkie sfery życia. Częstość występowania powikłań oraz dolegliwości znacząco obniżają poziom ak-
ceptacji życia ze stomią, jednak wraz z upływem czasu samopoczucie ulega poprawie, podnosząc ocenę jakości życia. Problemy związane z samopielęgna-
cją stomii jelitowej wywołują u pacjentów obawy i lęk związane z brakiem kontroli nad procesem wydalania, co wprowadza dyskomfort emocjonalny w sfe-
rze życia intymnego, rodzinnego i towarzyskiego. Stomia stanowi czynnik powodujący niską aktywność zawodową stomików.

Słowa kluczowe: stomia jelitowa, powikłania pooperacyjne, funkcjonowanie bio-psycho-społeczne.

ABSTRACT
Introduction. Stoma surgery, as a consequence of major diseases, often saves the life of patients. The prospect of living with her is evoking a lot of nega-
tive emotions which considerably infl uence their current hierarchy of values and practical plans at patients.
Aim of the study. Analysis of the infl uence of the appointed intestinal ostomy on spheres of the patient‘s life: physical, psychological, of interpersonal re-
lationships.
Material and methods. They used the author’s questionnaire of the questionnaire form compound of the certifi cate part and 31 questions examining the 
infl uence of illness of the respondent for life in all his dimensions: physical, emotional, family, professional and social. They conducted research during me-
etings with patients with the appointed intestinal ostomy, in the registered offi ce of affi liating Persons with the Ostomy and collection points of the osto-
my equipment . The examined group consisted of 100 people.
Results. Received, that producing the intestinal ostomy considerably infl uenced changes in functioning in the biological, psychological and social sphe-
re of patients.
Conclusions. Appointing the intestinal ostomy is reorganizing all spheres of the life. The frequency of appearing of complications and complaints consi-
derably are lowering the level of approval of living with the ostomy, however along with time the condition of the frame of mind is undergoing the im-
provement, raising the quality assessment lives. The problems associated with the self-care over the intestinal ostomy are evoking anxieties and fear 
at patients associated with the lack of the control over the process of expelling what emotional discomfort is inserting in the sphere of the intimate, fami-
ly and social life. The ostomy constitutes the factor causing the low occupational activity of persons around ostomy.

Keywords: intestinal ostomy, post-operative complications, functioning psychosocial. 
 

Wstęp
Wyłonienie stomii czasowej lub defi nitywnej jest często 
jedyną, ratującą życie metodą postępowania w leczeniu 
chorób jelit. Wyłonienie stomii wiąże się z trudnym do za-
akceptowania okaleczeniem oraz konsekwencjami, które 
rzutują na chorych w sferach psychicznej, fi zycznej i spo-
łecznej.

Wyłonienia stomii dokonuje się w trakcie zabiegu pla-
nowego, a także ze wskazań nagłych. O wskazaniach do 
przeprowadzenia operacji decydują: choroba zasadnicza, 
jej umiejscowienie, ewentualne wystąpienie zapalenia 
otrzewnej i poziom jego zaawansowania, stan ogólny pa-
cjenta oraz przewidywany rodzaj zabiegu operacyjnego. 
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Pacjenci z wyłonioną stomią jelitową narażeni są na 
powstanie powikłań miejscowych i ogólnoustrojowych, 
a ich występowanie dotyczy dużej liczby chorych i zależy 
od wielu czynników związanych z nieprawidłową samo-
opieką lub niepełną wiedzą [1]. Wyłonienie stomii upo-
śledza funkcjonowanie pacjentów i wymusza podjęcie 
działań przystosowawczych do nowych warunków życia 
[2]. Zespół interdyscyplinarny, sprawujący opiekę nad 
pacjentem, powinien rozpoznać problemy terapeutyczne 
i umożliwić najlepszą adaptację do nowej sytuacji. Bada-
nia wykazują, że szczególną troską należy otoczyć osoby 
w podeszłym wieku, niepełnosprawne, z zaburzeniami 
funkcji poznawczych, niskim poziomem wykształcenia 
oraz mieszkające na wsi [3].

Wytworzenie stomii wpływa na zmianę obrazu ciała 
pacjenta, a przede wszystkim na utratę kontroli wydala-
nia kału i gazów. Okaleczenie fi zyczne obniża poczucie 
własnej wartości pacjenta. Stan taki utrudnia codzienne 
funkcjonowanie chorego, ogranicza aktywność fi zycz-
ną, poruszanie się i rehabilitację. Zaopatrzona sprzętem 
stomijnym i dobrze funkcjonująca stomia decyduje o jako-
ści życia pacjentów stomijnych [4, 5, 6].

Prawidłowo wyłoniona i zaopatrzona stomia nie po-
winna być przeszkodą w codziennym funkcjonowaniu 
pacjentów. Niedostateczna wiedza czy umiejętności lub 
ich brak mogą znacząco wpłynąć na zwiększenie ilości 
powikłań, które zdominują życie chorego i pogorszą jego 
jakość. Czynnikami mogącymi determinować funkcjono-
wanie biologiczne są zarówno powikłania dotyczące samej 
stomii, jak i ogólne powikłania pooperacyjne, wynikające 
ze stanu zdrowia chorego [7].

Zmiany zachodzące w życiu pacjentów po wyłonie-
niu stomii powodują defi cyt w sferze psychicznej. Więk-
szość osób posiadających stomię doświadcza zaburzeń 
nastroju, obniżenia napędu, załamania psychicznego, 
a nawet zaburzeń o charakterze depresyjnym. W kon-
frontacji człowieka z chorobą zmieniającą obraz ciała do-
chodzi do wielu zaburzeń emocjonalnych, które są reakcją 
na trudną sytuację psychologiczną. Są to: przygnębienie, 
lęk, złość, wrogość, agresja, obawa przed krępującymi 
sytuacjami. Pojawia się przeświadczenie bycia niepo-
trzebnym, bezwartościowym, poczucie krzywdy, straty, 
tęsknoty za dawnym życiem. Obawa przed odrzuceniem 
i ludzką niechęcią prowadzi do samotności spowodowanej 
ograniczeniem lub wycofaniem się z kontaktów z innymi 
ludźmi, rezygnacją z pracy zawodowej, a nawet z życia 
rodzinnego. Konsekwencją wyłonienia stomii jest zwykle 
utrudnienie życia seksualnego [8]. 

Zaburzenia adaptacyjne to często sytuacja o cha-
rakterze przejściowym, będąca wynikiem reakcji na 

trudną sytuację spowodowaną diagnozą, operacją, le-
czeniem i konsekwencjami działań medycznych. W pro-
cesie adaptacji i samoakceptacji pacjentów ze stomią 
jelitową istotną rolę pełni wsparcie społeczne. Im więk-
sza zgodność pomiędzy wsparciem udzielanym a ocze-
kiwanym, tym wspieranie jest skuteczniejsze. Za jedno 
z ważniejszych źródeł wsparcia uważa się rodzinę [9, 10].

W procesie wspierania pacjentów ze stomią kluczo-
we znaczenie ma rozpoznanie ich potrzeb i oczekiwań. 
W początkowym okresie po operacji ważne jest wspar-
cie personelu medycznego, szczególnie pielęgniarki sto-
mijnej lub opatrunkowej, która uczy pielęgnacji stomii, 
dobiera sprzęt stomijny, instruuje pacjenta i jego rodzi-
nę. Pomoc medyczna umożliwia pacjentowi odzyskanie 
pewności siebie i powrót do satysfakcjonującego życia 
[10, 11].

Pacjenci po operacji wyłonienia stomii wymagają za-
zwyczaj długiego okresu adaptacji, aby uzyskać spraw-
ność pozwalającą na powrót do aktywności zawodowej. 
Często nie wracają do wcześniejszych ról zawodowych czy 
społecznych, bo choć stomia nie jest chorobą, to posiada-
nie stomii jest stygmatyzujące [8, 12].

Cel pracy
Celem pracy była ocena funkcjonowania bio-psycho-
społecznego wybranej grupy pacjentów z wyłonioną sto-
mią jelitową. 

Materiał i metody
Metoda, technika i narzędzie badawcze
W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycz-
nego, techniką badawczą była ankieta. Jako narzędzie ba-
dawcze zastosowano autorski kwestionariusz ankiety zło-
żony z części metrykalnej oraz 31 pytań badających wpływ 
choroby na życie respondenta w wymiarach: fi zycznym, 
emocjonalnym, rodzinnym, zawodowym i społecznym. 

Charakterystyka grupy badanej
Badanie przeprowadzono w terminie od września do li-
stopada 2015 roku, podczas spotkań z pacjentami z wyło-
nioną stomią jelitową, w siedzibie Stowarzyszenia Osób ze 
Stomią oraz punktach odbioru sprzętu stomijnego. Udział 
w badaniu był dobrowolny i anonimowy. Uzyskano pozy-
tywną opinię Komisji Bioetycznej. 

W badaniu wzięło udział 100 pacjentów. Wśród re-
spondentów było 64 kobiety i 36 mężczyzn. Struktura 
wieku ankietowanych: 20–35 lat – 2%, 36–50 lat – 8%, 50 
–65 lat – 60%, powyżej 65 lat – 30%. Poziom wykształ-
cenia: 72% badanych – wykształcenie średnie, pozostałe 
ankietowane osoby miały wykształcenie podstawowe – 
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10%, zawodowe – 13% lub wyższe – 6%. Respondenci 
prezentowali następujący poziom aktywności zawodowej 
– osoby pracujące stanowiły 21%, pozostali ankietowani 
mieli status rencisty – 23% lub emeryta – 56%.

Do analizy statystycznej danych zastosowano test 
t-Studenta. Wnioskowanie statystyczne przeprowadzono 
przy standaryzowanym poziomie istotności α = 0,05. 

Wyniki
Analiza przypadków w aspekcie medycznym
W badanej grupie u 71% ankietowanych stomię wyłoniono 
w okresie do 5 lat, w tym u 3% zabieg wykonano w ciągu 
ostatniego roku. Wśród respondentów 26% miało doświad-
czenie życia ze stomią dłuższe niż 5 lat. Wśród ankietowanych 
przeważały osoby z kolostomią – 79%, a pozostali badani mieli 
wyłonioną ileostomię – 21%. Najczęstszą przyczyną wyłonie-
nia stomii była choroba nowotworowa – 73% przypadków, 
u pozostałych chorych było to następstwo wrzodziejącego je-
lita grubego – 6% lub choroby Leśniowskiego-Crohna – 16%. 
Wśród ankietowanych przeważały osoby, u których zabieg 
wykonano w trybie planowym – 82%, u pozostałych respon-
dentów – w trybie nagłym – 18%. Miejsce wyłonienia stomii 
przed zabiegiem zaznaczono u 21% respondentów, takie po-
stępowanie nie miało miejsca u 69% pacjentów, odpowiedzi 
,,nie wiem” udzieliło 10% badanych.

Wpływ stomii na życie chorego  
Respondenci dokonali porównania jakości swojego życia 
przed zabiegiem z użyciem stomii. Oceny „było zdecydo-
wanie lepsze” użyło 7% badanych. Najczęściej responden-
ci użyli określenia „było trochę lepsze” – 68%, żadnych 
zmian nie dostrzegło 16% ankietowanych osób – „było ta-
kie samo”. Natomiast pewną poprawę jakości życia zgłosiło 
9% respondentów, którzy ocenili swoje życie przed zabie-
giem jako „gorsze” – 6% i „zdecydowanie gorsze” – 3%.

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że 
wiek i poziom aktywności zawodowej respondenta istot-
nie wpływały na samoocenę życia przed zabiegiem w od-
niesieniu do życia ze stomią (Tabela 1).

Wynik
testu t-Studenta

Zmienne

Płeć Wiek Wykształcenie Aktywność 
zawodowa

Czas 
wyłonienia stomii

Rodzaj 
stomii

Współczynnik korelacji Pearsona -0,0465 -0,4134 -0,1074 -0,4781 -0,1758 0,1127
p (poziom istotności α = 0,05) 0,646 0,000 0,287 0,000 0,080 0,264

Źródło: badania własne

Stwierdzono statystycznie, że pacjenci w wieku poniżej 
50. roku życia oceniali swoje życie przed zabiegiem jako 
„gorsze” i „zdecydowanie gorsze”, a w wieku powyżej 65 
lat jako „lepsze” i „zdecydowanie lepsze” lub nie dostrze-
gali znaczących różnic. W grupie badanych pomiędzy 50. 
a 65. rokiem życia wszyscy wskazali na określenie, że ich 
życie „było trochę lepsze”.

Stwierdzono statystycznie, że osoby aktywne zawo-
dowo „gorzej” i „zdecydowanie gorzej” oceniały swoje ży-
cie przed zabiegiem niż po wyłonieniu stomii. Odwrotnie 
było w przypadku osób nieaktywnych zawodowo, które 
określiły, że ich życie było „lepsze” i „trochę lepsze” przed 
zabiegiem. Swoje życie przed zabiegiem jako „gorsze” 
i „zdecydowanie gorsze” oceniali wyłącznie ankietowani, 
u których przyczyną wyłonienia stomii było wrzodziejące 
zapalenie jelita grubego lub choroba Leśniowskiego-Croh-
na. Postawiona diagnoza zakładała wcześniej czy później  
konieczność wyłonienia stomii – chorzy byli przygotowani 
na tę możliwość, a zabieg znacząco zmniejszył ich dole-
gliwości fi zyczne, przez co stan psychiczny uległ również 
poprawie. Oceny „lepsze” i „zdecydowanie lepsze” użyło 
82,2% respondentów z chorobą nowotworową. Stwier-
dzono, że przyczyna zabiegu istotnie wpływała na doko-
naną ocenę (współczynnik korelacji Pearsona =-0,5531, 
p = 0,000).

W badanej grupie informacji o planowanym zabiegu 
wyłonienia stomii, przebiegu operacji i jej następstwach, 
udzielono w 74% przypadkach, w tym 12% respondentów 
uznało ją za wyczerpującą, a 62% za niewystarczającą. 
Żadnych informacji nie otrzymało 26% badanych. 

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że 
wiek, aktywność zawodowa i odstęp czasowy od wyłonie-
nia stomii istotnie wpływały na ocenę informacji uzyskanej 
przed zabiegiem. Pacjenci wraz z wiekiem znacząco gorzej 
oceniali jakość otrzymanej informacji o zabiegu. W grupie 
badanych w wieku poniżej 50. roku życia 100% uznało 
ją za wyczerpującą, gdy wśród respondentów pomiędzy 
50. a 65. rokiem życia 97% uznało ją za niewystarczającą. 
Natomiast w grupie wiekowej powyżej 65. roku życia ża-

Tabela 1. Analiza korelacji pomiędzy dokonaną samooceną życia przed zabiegiem i życia ze stomią a wybranymi zmiennymi 
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den respondent nie użył określenia „wyczerpująca”, a 87% 
stwierdziło, że nie udzielono im żadnej informacji.

Respondenci określili, jakie problemy związane ze 
stomią ich dotyczą. Najczęściej ankietowani wskazali na 
występujące u nich powikłania pooperacyjne (55%) oraz  
obawę czy potrafi ą samodzielnie zmieniać woreczki sto-
mijne (49%), 29% zgłosiło, że wymiana woreczka powo-
duje ból. Problem akceptacji choroby przez rodzinę i naj-
bliższych dotyczył 28% przypadków. Natomiast trudności 
z powrotem lub ze znalezieniem pracy miało 19% respon-
dentów. 

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że 
wiek i aktywność zawodowa respondenta istotnie wpływa-
ły na aktualne problemy pacjenta ze stomią. Stwierdzono, że 
wśród respondentów w wieku powyżej 65. roku życia istotnie 
statystycznie częściej niż u pozostałych występował problem 
poczucia braku akceptacji choroby przez najbliższych.

Respondenci ocenili jakość szkolenia na temat stomii 
podczas pobytu w szpitalu: 15% badanych uznało, że zosta-
ła wyczerpująco przeszkolona w tym zakresie, pewne braki 
w przeprowadzonej edukacji odczuwało 65% ankietowa-
nych, a 20% uważało, że szkolenie było nieprzydatne.

W wyniku przeprowadzonych analiz dowiedziono, że 
aktywność zawodowa respondentów istotnie wpływała 
na ocenę jakości szkolenia. Stwierdzono, że osoby aktyw-
ne zawodowo statystycznie częściej oceniały szkolenie 
jako wystarczające.

Po wyłonieniu stomii najczęściej występującym powi-
kłaniem u respondentów były zaparcia (76%), a następnie 
przepuklina okołostomijna (44%) oraz biegunki (21%), 
10% chorych zgłosiło również zmiany dermatologiczne, 
wciągnięcie lub wypadanie stomii.

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że 
aktywność zawodowa respondentów istotnie wpływała 
na występujące u nich powikłania.

W badanej grupie chorych z pomocy psychologa ko-
rzystało 7% respondentów, 93% badanych nie korzystało 
z takiej formy wsparcia.

Osoby, które nie korzystały z pomocy psychologicz-
nej, najczęściej jako powód podawały brak takiej potrze-
by – 57,0%, a następnie brak dostępu – 32,2% oraz lęk 
– 10,8%.

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że 
aktywność zawodowa respondentów istotnie wpływa na 
decyzję o korzystaniu z pomocy psychologa (Tabela 2).

Stwierdzono, że osoby aktywne zawodowo statystycz-
nie częściej korzystały z pomocy psychologa.

W ankietowanej grupie 30% korzystało z pomocy 
stowarzyszeń i grup wsparcia dla osób ze stomią, 70% 
respondentów nie korzystało z takich form wsparcia. 

W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono, aby 
wybrane zmienne istotnie wpływały na przynależność 
stowarzyszeń czy grup wsparcia.

Tabela 2. Analiza korelacji pomiędzy korzystaniem z pomocy psy-
chologa a wybranymi zmiennymi

Wynik
testu 

t-Studenta

Zmienne

Płeć Wiek Wykształ-
cenie

Aktywność 
zawodowa

Czas 
wyłonienia 

stomii

Rodzaj 
stomii

Współczynnik 
korelacji 
Pearsona

-0,0392 0,1568 -0,0449 0,2434 0,0491 0,0452

p
(poziom 
istotności 
α = 0,05)

0,699 0,119 0,657 0,015 0,628 0,655

Źródło: badania własne

Po wyłonieniu stomii respondenci najczęściej odczu-
wali lęk przed zabrudzeniem (84%) oraz z powodu utraty 
kontroli nad oddawaniem gazów i stolca (67%), 34% cho-
rych określiło, że ma poczucie wstydu z powodu przykrych 
zapachów lub ma trudności w pielęgnacji stomii (33%). 
W badanej grupie pacjentów 16% stwierdziło, że nie może 
przyzwyczaić się do noszenia woreczka.

W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono, 
aby wybrane zmienne istotnie wpływały na występujące 
problemy po wyłonieniu stomii.

Zdaniem 73% respondentów wyłonienie stomii nie 
miało wpływu na ich życie rodzinne. Opinię przeciwną 
wyraziło 27% chorych, w tym w 13% przypadków rodzi-
na po zabiegu odsunęła się, a 14% uzyskało wsparcie, 2% 
zgłaszało nadopiekuńczość bliskich.

W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono, 
aby wybrane zmienne istotnie wpływały na ocenę wpły-
wu stomii na życie rodzinne respondenta.

Zabieg wyłonienia stomii zdaniem 30% ankietowanych 
osób nie wpłynął na ich życie intymne. W pozostałych przy-
padkach 60% określiło, że odczuwa ograniczenia w tej dzie-
dzinie życia, a 10% unikało kontaktów seksualnych.

W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono, 
aby wybrane zmienne istotnie wpływały na ocenę wpły-
wu stomii na życie intymne respondenta.

W 11% przypadków respondenci mieli możliwość do-
stosowania swojej pracy zawodowej do stanu zdrowia po 
zabiegu. Dwukrotnie częściej chorzy zgłaszali, że zabieg 
wyłonienia stomii przyczynił się do rezygnacji z dotychcza-
sowej pracy (23%). W 10% przypadków badani określili, 
że choroba nie miała wpływu na tę dziedzinę życia. Ponad 
połowa respondentów ze względu na wiek oraz posiadany 
status emeryta lub rencisty nie była zainteresowana po-
dejmowaniem aktywności zawodowej.
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W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono, 
aby wybrane zmienne istotnie wpływały na ocenę wpły-
wu stomii na życie zawodowe respondenta.

Zdaniem 58% respondentów wyłonienie stomii nie 
wpłynęło na ich zachowanie wobec członków rodziny. 
Wśród pozostałych ankietowanych 14% określiło, że ich 
relacje stały się bliższe, natomiast pozostali przeciwnie: 
15% ograniczyło kontakty, a 13% całkowicie je zerwało.

W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono, 
aby wybrane zmienne istotnie wpływały na ocenę zacho-
wania respondenta wobec rodziny po zabiegu.

Zdaniem 62% badanych zabieg wyłonienia stomii nie 
wpłynął na relacje z najbliższym otoczeniem, 12% spotka-
ło się z serdecznością i życzliwością, a 5%  respondentów 
uznało, że znajomi i przyjaciele nawiązują i podtrzymują 
z nimi kontakt. Negatywne doświadczenia w tym zakresie 
miało 21% respondentów, stwierdzając, że znajomi i przy-
jaciele ograniczyli z nimi kontakty.

W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono, 
aby wybrane zmienne istotnie wpływały na ocenę zacho-
wania bliskiego otoczenia wobec respondenta.

Zabieg wyłonienia stomii nie wpłynął w opinii ankie-
towanych na życie społeczne w 74% przypadków. Wśród 
pozostałych respondentów 15% uznało, że ograniczyło 
swoje kontakty z przyjaciółmi, a 6% zerwało kontakty 
społeczne.

W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono, 
aby wybrane zmienne istotnie wpływały na ocenę życia 
społecznego respondenta po zabiegu.

Analizie poddano stan psychiczny respondentów. Naj-
częściej badani wskazywali, że odczuwają lęk: przed ży-
ciem ze stomią (57%) lub ogólnie – lęk przed przyszłością 
(35%). Akceptację obecnej sytuacji ankietowani wyrazili 
poprzez wybór stwierdzeń: „jestem pogodzona/y z nową 
sytuacją” (28%), „jestem optymistyczna/y” (28%). Co 
czwarty respondent wyraził tęsknotę za dawnym życiem 
(25%), a co piaty odczuwał samotność (19%). W badanej 
grupie 15% określiło swój stosunek do obecnej sytuacji 
jako obojętny. Żaden z respondentów nie określił swojego 
stanu emocjonalnego jako bezradność. 

W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono, 
aby wybrane zmienne istotnie wpływały na stan psychicz-
ny respondenta.

W grupie pacjentów z wyłonioną stomią obecną sy-
tuację w pełni akceptowało 28% badanych, a częściowo 
– 49%. Co czwarty respondent (23%) określił, że nie ak-
ceptuje swojego życia ze stomią.

W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono, 
aby wybrane zmienne istotnie wpływały na stosunek re-
spondenta do stomii.

Swój stosunek do życia ze stomią 60% respondentów 
określiło jako: „jestem spokojna/y, pogodzony ze swoim 
stanem”. Prawie co trzeci badany stwierdził, że jest mu 
wszystko obojętne (27%) lub odczuwał lęk przed życiem 
ze stomią (30%). Pewien odsetek ankietowanych czuł się 
pokrzywdzony przez los (13%) oraz samotny (10%). 

Stwierdzono, że kobiety statystycznie istotnie częściej 
niż mężczyźni były pogodzone ze swoim losem. Natomiast 
mężczyźni znacząco częściej niż kobiety przyjmowali po-
stawę zupełnej obojętności wobec aktualnego życia.

Zabieg wyłonienia stomii nie miał wpływu na spraw-
ność fi zyczną respondentów w 21% przypadków. U po-
zostałych badanych nastąpiło znaczne (21%) bądź czę-
ściowe (44%) ograniczenie dotychczasowej aktywności. 
Aktywność fi zyczną po zabiegu stosowało 14% ankieto-
wanej grupy.

W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono, 
aby wybrane zmienne istotnie wpływały na poziom ak-
tywności fi zycznej respondentów po zabiegu.

Najczęściej wybieraną formą rekreacji były space-
ry (75%), a co czwarty respondent preferował podróże 
i wycieczki (25%) lub odpoczynek na działce (24%). Wśród 
ankietowanych osób 21% nie podejmowało żadnej z form 
rekreacji.

Analizie poddano opinię respondentów w zakresie 
najważniejszych konsekwencji w ich życiu po wyłonieniu 
stomii. Najczęściej ankietowani wskazywali na zmianę 
sposobu odżywiania (59%). Udział 20–30% zanotowano 
dla takich skutków jak: zmiana hierarchii wartości (26%), 
zmiana planów zawodowych (23%) oraz życiowych 
(20%). Około 10% badanych wskazało na ograniczenie 
życia rodzinnego (11%) czy towarzyskiego (6%) oraz zmia-
nę stanu emocjonalnego (7%). 

Stwierdzono, że wiek respondenta oraz rodzaj stomii 
znacząco wpływa na odczuwane w życiu konsekwencje 
po wyłonienia stomii (Tabela 3). 

Stwierdzono, że pacjenci z ileostomią statystycznie 
znacząco silniej odczuwali konsekwencje zabiegu w za-
kresie stanu emocjonalnego. Stwierdzono, że pacjenci 
w wieku poniżej 50. r.ż. statystycznie znacząco częściej niż 
pozostali badani odczuwali konsekwencje choroby w dzie-
dzinie życia towarzyskiego. 
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r – współczynnik korelacji Pearsona
poziom istotności α = 0,05

KONSEKWENCJE

Zmienne

Płeć Wiek Wykształcenie Aktywność 
zawodowa

Czas 
wyłonienia 

stomii

Rodzaj 
stomii

Zmiana hierarchii wartości r -0,1121 0,0304 0,0879 -0,0862 0,0946 -0,0817
p 0,267 0,764 0,384 0,394 0,349 0,419

Zmiana sposobu odżywiania 
r -0,0102 0,1084 -0,1040 0,0694 -0,1491 0,0305
p 0,920 0,283 0,303 0,493 0,139 0,764

Zmiana stanu emocjonalnego 
r 0,1208 -0,0261 0,0996 0,0452 -0,0491 0,2434
p 0,231 0,796 0,324 0,655 0,628 0,015

Zmiana planów życiowych r -0,0104 0,0417 0,1467 0,0737 0,0205 0,0491
p 0,918 0,681 0,145 0,466 0,839 0,628

Zmiana planów zawodowych 
r 0,0356 -0,1030 0,0989 -0,0099 0,0346 0,0099
p 0,725 0,308 0,327 0,922 0,732 0,922

Wycofanie z życia rodzinnego 
r 0,0027 -0,0107 -0,0955 0,1028 -0,1661 0,0541
p 0,979 0,916 0,344 0,309 0,099 0,593

Wycofanie z życia towarzyskiego r 0,0737 -0,2246 0,0918 -0,1799 0,0536 -0,0269
p 0,466 0,025 0,364 0,073 0,596 0,791

Źródło: badania własne

Dyskusja
Ze stomią można prowadzić aktywny tryb życia, rozwijać się 
zawodowo, realizować marzenia i pasje. Funkcjonowanie 
i komfort życia stomików w dużej mierze zależy od opieki, 
jakiej dostarcza im personel medyczny. Z raportu StomaLife 
wynika, że nie wszystkie ośrodki medyczne stosują te same 
procedury postępowania z pacjentami [15]. 

W badaniach własnych informacji o planowanym za-
biegu wyłonienia stomii, przebiegu operacji i jej następ-
stwach udzielono w 74% przypadków, w tym tylko 12% 
respondentów uznało ją za wyczerpującą, a 62% za nie-
wystarczającą. Żadnych informacji nie otrzymało 26% 
badanych. Stwierdzono, że wraz z wiekiem responden-
ci znacząco gorzej oceniali jakość otrzymanej informacji 
o zabiegu. W grupie badanych w wieku poniżej 50 lat 
100% uznało ją za wyczerpującą, gdy wśród responden-
tów pomiędzy 50. a 65. rokiem życia 97% uznało ją za nie-
wystarczającą. Natomiast w grupie wiekowej powyżej 65 
lat żaden respondent nie użył określenia „wyczerpująca”, 
a 87% stwierdziło, że nie udzielono im żadnej informacji. 
Na podstawie zebranych wyników stwierdzono, że zna-
cząco wyżej uzyskane informacje oceniały osoby, u któ-
rych wyłoniono stomię nie dłużej niż 1 rok temu. Sytuacja 
ta może wynikać z faktu, że w ostatnich latach kładziony 
jest szczególny nacisk na przestrzeganie praw pacjenta 
w zakresie dostępu do rzetelnej i zrozumiałej informacji 
o stanie zdrowia i wykonywanych procedurach medycz-
nych [14].

Istotnym punktem edukacji pacjenta po wyłonieniu 
stomii jelitowej jest instruktaż z zakresu prawidłowej 
pielęgnacji stomii. Według raportu StomaLife 82% an-

kietowanego personelu określiło, że pacjenci poddawani 
operacji zawsze są szkoleni w tym zakresie [15]. W wielu 
publikacjach podkreśla się wagę przygotowania chorego 
do samodzielnej zmiany worka stomijnego i doboru wła-
ściwego sprzętu, poinformowania o zasadach odżywia-
nia oraz możliwościach wypoczynku i aktywności [16].

W badaniach własnych 15% pacjentów uznało, że 
podczas pobytu w szpitalu zostało wyczerpująco prze-
szkolonych na temat pielęgnacji stomii i okolic stomii. Braki 
w przeprowadzonej edukacji odczuwało 65% ankietowa-
nych osób, a co piąta osoba uważała, że szkolenie było 
nieprzydatne. Konieczność skutecznego szkolenia po-
twierdzają wyniki uzyskane w kwestii aktualnych proble-
mów respondentów: 49% przyznało, że obawia się samo-
dzielnej obsługi woreczka stomijnego, 29% zgłaszało, że 
wykonywane czynności powodują u nich ból. Dodatkowo 
u 55% ankietowanych osób występowały powikłania po-
operacyjne. Najczęściej respondenci zgłaszali problem za-
parć, powstanie przepukliny okołostomijnej oraz biegunki. 
U około 10% wystąpiły również zmiany dermatologiczne, 
wciągnięcie lub wypadanie stomii. 

W wyniku wytworzenia stomii dochodzi do utraty 
zdolności trzymania stolca, który wydalany jest z organi-
zmu w niekontrolowany przez pacjenta sposób [13]. Ankie-
towani stwierdzili, że wyłonienie stomii powoduje u nich 
najczęściej stan lęku przed zabrudzeniem oraz z powodu 
utraty kontroli nad oddawaniem gazów i stolca. Co trzeci 
chory przyznał, że ma poczucie wstydu z powodu przy-
krych zapachów lub ma trudności w pielęgnacji stomii. 
W badanej grupie 16% stwierdziło, że nie może przyzwy-

Tabela 3. Analiza korelacji pomiędzy stosunkiem respondentów do aktualnego życia a wybranymi zmiennymi
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czaić się do noszenia woreczka. Wśród ankietowanych 
pacjentów 70% przyznało, że zmienia worek raz dziennie, 
a 23% – co drugi dzień. 

W pracach Szymańskiej-Pomorskiej i wsp. [16] badana 
grupa pacjentów częściej niż w badaniach własnych zgła-
szała występowanie powikłań, natomiast poziom proble-
mów związanych z codziennym funkcjonowaniem ze sto-
mią był zbliżony do wyników własnych. Chorzy odczuwali 
lęk przed zabrudzeniem, brak kontroli nad oddawaniem 
gazów i stolca, głośne oddawanie gazów, przykry zapach, 
trudności w pielęgnowaniu stomii. Pomimo odczuwanych 
problemów 54% badanych stwierdziło, że potrafi  pielę-
gnować stomię, co jest wynikiem znacznie lepszym niż 
w badaniach własnych. 

Z badań Piaszczyk i Schabowskiego [17] nad proble-
mami medycznymi i społecznymi pacjentów ze stomią 
należących do POL-ILKO wynika, że powikłań stomii 
doświadczyło 66% badanych, które nasilały się wraz 
z wiekiem badanych. Badacze zwrócili również uwagę 
na problem natury intymnej dotyczący mężczyzn – co 
trzeci mężczyzna w tej grupie jako powikłanie po wyło-
nieniu stomii określił brak wzwodu. Tak jak w badaniach 
własnych, chorzy ze stomią odczuwali przede wszystkim 
lęk przed zabrudzeniem, następnie problem z nieprzy-
jemnym zapachem czy gazami. Autorzy podkreślają, że 
problemy te znacząco wpływają na relacje międzyludzkie 
i aktywność towarzyską osób ze stomią [17].

Zaprezentowane wyniki w zakresie występujących po-
wikłań po wyłonieniu stomii w różnym stopniu korespon-
dują z wynikami badań własnych, ale pozwalają wyciągnąć 
jednoznaczny wniosek o konieczności większej staranno-
ści podczas edukacji pacjenta w okresie pooperacyjnym, 
w trakcie pobytu w szpitalu, jak również w późniejszym 
etapie.

W badaniach własnych ankietowani pacjenci najczę-
ściej jako następstwo wyłonienia stomii wskazywali zmia-
nę sposobu odżywiania (59%). Udział 20–30% zanoto-
wano dla takich skutków, jak: zmiana hierarchii wartości 
(26%), zmiana planów zawodowych (23%) oraz życio-
wych (20%). Około 10% badanych wskazało na ograni-
czenie życia rodzinnego (11%) czy towarzyskiego (6%) 
oraz zmianę stanu emocjonalnego (7%).

Operacje zakończone wytworzeniem stomii są dla 
pacjentów krytycznym wydarzeniem życiowym, które 
generuje silny stres emocjonalny. Niesie on za sobą zagro-
żenie stanami depresyjnymi, utratą motywacji, poczuciem 
krzywdy, złości i bezsensu życia, a także negatywną oceną 
własnego wizerunku [16].

W badaniach własnych respondenci, opisując swój 
stan emocjonalny, wskazywali, że odczuwają lęk: przed 

życiem (57%) lub ogólnie – przed przyszłością (35%). 
Akceptację obecnej sytuacji ankietowani wyrazili poprzez 
wybór stwierdzeń: „jestem pogodzona/y z nową sytuacją” 
(28%), „jestem optymistyczna/y” (28%). Co czwarty re-
spondent wyraził tęsknotę za dawnym życiem, a co piąty 
odczuwał samotność. W badanej grupie 15% określiło swój 
stosunek do obecnej sytuacji jako obojętny. Swój aktualny 
stosunek do życia ze stomią 60% respondentów określiło 
jako: „jestem spokojna/y, pogodzony ze swoim stanem”. 
Co trzeci badany stwierdził, że jest mu wszystko obojętne 
lub odczuwał lęk przed życiem ze stomią (30%). Niewielki 
odsetek ankietowanych chorych czuł się pokrzywdzony 
przez los (13%) oraz samotny (10%). W podsumowaniu 
analizy swojego stanu emocjonalnego respondenci okre-
ślili poziom akceptacji aktualnego życia. Stwierdzono, że 
większość badanych akceptowało swoje życie ze stomią, 
w tym 28% wyraziło pełną akceptację, a 49% tylko czę-
ściową. Pozostali respondenci nie zaakceptowali swojego 
życia po zabiegu. Pomimo tak dużego obciążenia psy-
chicznego z pomocy psychologa skorzystało zaledwie 7% 
respondentów, tłumacząc się brakiem dostępu – 32% lub 
nie dostrzegając takiej potrzeby – 57%. Do grupy wsparcia 
osób ze stomią należała co trzecia badana osoba.

W swojej publikacji Szymańska-Pomorska i wsp. 
przedstawili, że po wyłonieniu stomii pacjenci odczuwali 
przede wszystkim lęk i niepokój, pogodzenie się z losem 
i poczucie krzywdy, smutek i przygnębienie lub myśli 
samobójcze. [16]. Również Piaszczyk i Schabowski [17] 
wykazali, że co trzeci badany odczuwał żal za dawnym 
życiem oraz poczucie krzywdy w związku z zachorowa-
niem i wyłonieniem stomii. Badani wskazali również inne 
odczucia związane z chorobą: depresja i smutek, zagro-
żenie biedą, zagrożenie śmiercią, poczucie bezsensu życia, 
strach i lęk, obojętność na wszystko, myśli samobójcze. 
Pomimo tak dużego obciążenia psychicznego i przynależ-
ności do POL-ILKO wsparcie psychologa miało tylko 14% 
badanych, co i tak jest wartością dwukrotnie wyższą niż  
w badaniach własnych [17]. 

W odniesieniu do badań własnych wyniki innych au-
torów przedstawiają stan emocjonalny stomików jako 
zdecydowanie gorszy. Sytuacja ta potwierdza się również 
w raporcie StomaLife. Ankietowany personel ocenił stan 
psychiczny pacjentów ze stomią jako pełen lęku przed ży-
ciem (87%) oraz ogólnie przed przyszłością (74%) [15].

Powszechnie uznaje się, że wykonanie stomii prowadzi 
do znacznego obniżenia jakości życia i może powodować 
poczucie inwalidztwa oraz wykluczenia z rodziny i spo-
łeczeństwa [13]. Zdrowie jest wartością, która zapewnia 
normalne życie, kierowanie funkcjami własnego ciała, peł-
nienie ról w społeczeństwie itp. Wyłonienie stomii niweczy 
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to, nie pozwala na kontrolę podstawowej funkcji życiowej, 
jaką jest wydalanie, przez co powoduje szereg zaburzeń, 
m.in. w sferze psychicznej [18, 19].

W badaniach własnych respondenci ocenili wpływ 
stomii na wszystkie aspekty ich życia. W kwestii stosun-
ków rodzinnych 73% respondentów określiło, że wyło-
nienie stomii nie miało wpływu na ich życie rodzinne. 
Opinię przeciwną wyraziło 27% chorych, w tym w 13% 
przypadków rodzina po zabiegu odsunęła się, a 14% uzy-
skało wsparcie, chociaż 2% zgłaszało nadopiekuńczość 
bliskich. Zdaniem 62% badanych zabieg wyłonienia sto-
mii nie wpłynął na ich relacje z najbliższym otoczeniem, 
12% spotkało się z serdecznością i życzliwością, a 5% 
respondentów uznało, że znajomi i przyjaciele nawiązują 
i podtrzymują z nimi kontakt. Negatywne doświadcze-
nia w tym zakresie miało 21% respondentów – znajomi 
i przyjaciele ograniczyli z nimi kontakty. Zdaniem więk-
szości ankietowanych zabieg wyłonienia stomii nie wpły-
nął na ich życie społeczne. Gorsze wyniki otrzymano 
w dziedzinie życia intymnego. W opinii 30% ankietowa-
nych osób zabieg nie wpłynął na ich życie intymne. Pozo-
stałe 60% przypadków określiło, że odczuwa ograniczenia 
w tej dziedzinie życia, a 10% unikało kontaktów seksual-
nych. Największe zmiany po wyłonieniu stomii responden-
ci odczuli w zakresie ich aktywności zawodowej. W 11% 
przypadków respondenci mieli możliwość dostosowania 
swojej pracy zawodowej do stanu zdrowia po zabiegu. 
Dwukrotnie częściej chorzy zgłaszali, że zabieg wyłonienia 
stomii przyczynił się do rezygnacji z dotychczasowej pracy 
(23%). W 10% przypadków badani określili, że choroba 
nie miała wpływu na tę dziedzinę życia. Ponad połowa 
respondentów, ze względu na wiek oraz posiadany status 
emeryta lub rencisty, nie była zainteresowana podejmo-
waniem aktywności zawodowej. Zabieg wyłonienia stomii 
nie miał wpływu na sprawność fi zyczną respondentów 
w 21% przypadków. U pozostałych badanych nastąpiło 
znaczne (21%) bądź częściowe (44%) ograniczenie do-
tychczasowej aktywności. 

Uzyskane wyniki korespondują z pracami innych au-
torów. W swojej publikacji Piaszczyk i Schabowski wyka-
zali, że osoby ze stomią nie zauważały większych zmian 
w relacjach z rodziną czy znajomymi, a raczej spotykały 
się ze zwiększoną serdecznością oraz troską [17]. Cierznia-
kowska i wsp. podkreślają wysoką jakość życia w zakresie 
funkcjonowania w rodzinie i w kontaktach towarzyskich 
[19]. Wsparcie najbliższych jako czynnik znacząco wpły-
wający na życie ze stomią określił w swoich badaniach 
zespół Banaszkiewicza [20]. Wszyscy badacze tematu 
zgodnie podkreślają niską jakość życia w sferze seksualnej 
osób z wyłonioną stomią, jak również niską dostępność 

do pracy dostosowanej do zakresu sprawności chorego, co 
w konsekwencji przekłada się również na problemy fi nan-
sowe [17, 19].

Podsumowaniem analizowanych wyników może być 
dokonana przez respondentów ocena życia przed operacją 
w stosunku do życia ze stomią. Oceny „było zdecydowanie 
lepsze” użyło 7% badanych. Najczęściej respondenci użyli 
określenia „było trochę lepsze” – 68%. Żadnych zmian nie 
dostrzegło 16% ankietowanych osób – „było takie samo”. 
Natomiast pewną poprawę jakości życia zgłosiło 9% re-
spondentów, którzy ocenili swoje życie przed zabiegiem 
jako „gorsze” – 6% i „zdecydowanie gorsze” – 3%. Należy 
podkreślić, że istnieje ścisła korelacja między akceptacją 
stomii, a oceną jakości życia. Wszystkie osoby, które nie 
akceptują takiego sposobu leczenia, negatywnie oceniają 
jakość swojego życia [16].

Istotną zależność oceny jakości życia ze stomią od do-
świadczanych dolegliwości fi zycznych podkreśla również 
Banaszkiewicz i wsp. stwierdzając, że wytworzenie sto-
mii jelitowej powoduje obniżenie jakości życia w różnych 
jego aspektach, ale zależy ona przede wszystkim od sta-
nu zdrowia po leczeniu i od dobrego kontaktu z perso-
nelem ochrony zdrowia [20]. Zatem im dłuższy jest okres 
od wyłonienia stomii, tym lepsza jest satysfakcja z życia. 
potwierdził zespół Glińskiej. W badaniach własnych tylko 
u 3% respondentów stomia została wyłoniona w okresie 
krótszym niż 1 rok, co może tłumaczyć tak pozytywne wy-
niki akceptacji życia ze stomią.

Wnioski
Wyłonienie stomii jelitowej reorganizuje wszystkie 1. 
sfery życia człowieka.
Częstość występowania powikłań oraz dolegli-2. 
wości znacząco obniża poziom akceptacji życia 
ze stomią, jednak z czasem samopoczucie ulega 
poprawie, podnosząc ocenę jakości życia. 
Problemy związane z samopielęgnacją stomii je-3. 
litowej wywołują u pacjentów obawy i lęk zwią-
zane z brakiem kontroli nad procesem wydalania, 
co wprowadza dyskomfort emocjonalny w sferze 
życia intymnego, rodzinnego i towarzyskiego.
Stomia stanowi czynnik powodujący niską aktyw-4. 
ność zawodową stomików, wynikający najczęściej 
z braku możliwości dostosowania miejsc pracy do 
zaistniałej sytuacji.
Należy z większą starannością edukować pacjen-5. 
ta w okresie przedoperacyjnym, pooperacyjnym 
w trakcie pobytu w szpitalu i w późniejszym 
etapie w formie ambulatoryjnych porad specja-
listycznych.
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STRESZCZENIE
Wstęp. Dolegliwości bólowe i dysfunkcje układu ruchu stają się jedną z chorób cywilizacyjnych prowadzących do późniejszej niepełnosprawności pacjen-
ta. Aktywność fi zyczna i zasada jej prowadzenia jest ważnym elementem profi laktyki dysfunkcji w obrębie struktur kostno-mięśniowych. Główne cele pro-
wadzenia treningu jogi sprowadzają się do osiągnięcia równowagi ciała i umysłu poprzez ruch. Prowadzone ćwiczenia rozciągające oraz stymulujące do na-
pięcia mięśniowego istotnie uzupełniają proces terapeutyczny pacjenta z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa, jak również z innymi schorzeniami ukła-
du ruchu. 
Cel pracy. Subiektywna ocena treningu jogi prowadzonego w grupie osób z dolegliwościami bólowymi lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa. 
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w grupie 150 osób uprawiających trening jogi i odczuwających dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowo- 
-krzyżowego kręgosłupa. Do zebrania bazy danych wykorzystano dwa narzędzia standaryzowane: kwestionariusz RMDQ i skalę Laitinena oraz kwestiona-
riusz ankiety własnej konstrukcji. Analizę statystyczną przeprowadzono z wykorzystaniem programu STATISTICA 13.0 PL. Za istotne statystycznie zmienne 
przyjęto te, których poziom istotności statystycznej wynosił p ≤ 0,05.
Wyniki. Subiektywna opinia badanych potwierdziła zmniejszenie się poziomu odczuwanych dolegliwości bólowych i ich częstości. Trening wpłynął także 
korzystnie na wzrost napięcia mięśniowego, poprawę postawy ciała i ogólne samopoczucie badanych (p < 0,05). 
Wnioski. Trening jogi istotnie wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa, a długotrwałe odczuwanie bólu prowadzi do pogłębienia się 
stopnia dysfunkcji i późniejszej niepełnosprawności.

Słowa kluczowe: Hatha Joga, ból, odcinek lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa. 

ABSTRACT
Introduction. Pain ailments and dysfunctions of the locomotor system become one of the civilization diseases leading to the patient's later disability. Phy-
sical activity and the principle of its conduct is an important element of the prevention of dysfunctions within bone and muscle structures. The main goals 
of yoga training are to achieve body-mind balance through movement. The performed stretching and stimulating exercises for muscle tension signifi can-
tly complement the therapeutic process of a patient with back pain as well as other diseases of the musculoskeletal system. 
Aim of the study. Subjective assessment of yoga training conducted in a group of people with pain in the lumbosacral spine. 
Material and methods. The study was conducted in a group of 150 people practicing yoga and experiencing pain in the lumbosacral spine. Two stan-
dardized tools were used to collect the database: the RMDQ questionnaire and the Laitinen scale, and the own-made questionnaire. Statistical analysis 
was performed with the use of the STATISTICA 13.0 PL software. The statistically signifi cant variables were those whose level of statistical signifi cance was 
p ≤ 0.05. 
Results. The subjective opinion of the respondents confi rmed the reduction in the level of perceived pain and their frequency. The training also had a po-
sitive effect on the increase of muscle tone, improvement of body posture and general well-being of the respondents (p < 0.05). 
Conclusions. Yoga training signifi cantly reduces pain in the spine, and long-term pain sensation leads to a deepening of the dysfunction and subsequ-
ent disability.

Keywords: Hatha Yoga, pain, lumbosacral spine. 

Wstęp
Hatha joga należy do najstarszych form ćwiczeń psycho-fi -
zycznych bazujących na pozycjach ciała zwanych asanami, 
właściwych procesach oczyszczających oraz na prawidło-
wym oddechu. Głównym celem techniki jest doprowadze-
nie do pełnego stanu zdrowia ciała i umysłu [1, 2]. Ćwiczeń 

podczas treningów nie należy wykonywać gwałtownie. 
Nie mogą także stanowić nadmiernego wysiłku dla orga-
nizmu. Podczas wykonywania ćwiczeń należy kierować się 
naturalną intuicją organizmu oraz ograniczeniami, które 
istotnie wyznaczają granice ruchu i możliwości ciała [3].
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W literaturze przedmiotu odnajduje się badania po-
twierdzające korzystny wpływ jogi na dolegliwości bólowe 
kręgosłupa [4]. Joga medyczna, w połączeniu z klasyczną 
fi zjoterapią, prowadzona pod okiem wykwalifi kowanego 
fi zjoterapeuty stanowi wsparcie w leczeniu wielu scho-
rzeń [5]. Odczuwalne rozluźnienie struktur mięśniowych 
poprawia wydolność funkcjonalną osoby trenującej, jak 
również zmniejsza odczuwane dolegliwości i dysfunkcje 
w obrębie odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. 
Efektem treningów jogi jest długotrwałe zmniejszenie 
dysfunkcji narządu ruchu, a przede wszystkim utrzymanie 
właściwego napięcia mięśniowego, które poprawia ogólne 
subiektywne poczucie stanu zdrowia człowieka. 

Cel 
Subiektywna ocena poziomu dolegliwości bólowych krę-
gosłupa po treningu jogi w grupie badanych.  

Materiał i metoda badawcza 
Badanie zostało przeprowadzone w grupie 150 osób upra-
wiających jogę. Większą część grupy stanowiły kobiety 
(94%). Ponad połowa badanych była w wieku od 36 do 50 
lat (51,3%), najniższy odsetek stanowiła najstarsza grupa 
uczestników treningu powyżej 50. roku życia (11,3%). Naj-
częściej wykonywanym rodzajem pracy w grupie badanych 
była praca umysłowa (5,3%), najrzadziej – fi zyczna (3,3%). 
Badani w 68,7% uczęszczali na zajęcia jogi przez okres dłuż-
szy niż 12 miesięcy. Mniej liczne grupy prowadziły trening 
jogi w okresie krótszym niż 12 miesięcy. Większość z bada-
nych uczęszczała raz w tygodniu na trening (47,3%). Anali-
zując wartość wskaźnika BMI w badanej grupie, wskazano 
średni jego poziom wynoszący 22,7 ± 3,9. Spośród ogółu 
u 25% wskaźnik BMI wynosił ponad 24,8, co wskazuje  
na obecność nadwagi u badanych. Potwierdza to również 
maksymalna wartość wskaźnika równa 38,8. 

Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz stan-
daryzowany RMDQ do subiektywnej oceny wpływu bólu 
dolnego odcinka kręgosłupa na funkcjonowanie pacjen-
ta oraz skala Laitinena do oceny poziomu odczuwanego 
bólu. Wymienione narzędzia badawcze zostały uzupełnio-
ne kwestionariuszem ankiety własnej konstrukcji. Analizę 
statystyczną bazy danych wykonano za pomocą progra-
mu Statistica 13.0 PL. Do przedstawienia analizy danych 
wykorzystano test korelacji rang Spearmana – z grupy 
testów nieparametrycznych. Jego wybór uwarunkowany 
był niespełnieniem podstawowych założeń testów para-
metrycznych tj. zgodność rozkładów badanych zmiennych 
z rozkładem normalnym czy jednorodność wariancji. 
Zgodność rozkładów z rozkładem normalnym zweryfi ko-
wano testem W Shapiro-Wilka, natomiast jednorodność 
wariancji oceniono testem Levene’a. Za istotne statystycz-

nie zmienne przyjęto te, których poziom istotności staty-
stycznej wynosił p ≤ 0,05.

Tabela 1. Ogólna charakterystyka badanej grupy

Zmienne n %
Płeć (n = 150)
kobieta/mężczyzna 141/9 94,0/6,0
Wiek (n = 150) (w latach)
20–35/36–50/51 i więcej 56/77/17 37,3/51,3/11,3
Rodzaj wykonywanej pracy 
(n = 150) fi zyczna/umysłowa/
fi zyczno-umysłowa 5/98/47 3,3/65,3/31,1

Czas uprawiania jogi (n = 150) 
(w miesiącach)
dopiero rozpoczęto/1–2 m/3–6 
m/6–12 m/więcej niż 12 m

7/4/14/22/
103

4,7/2,7/9,3/14,7/
68,7

Tygodniowa ilość 
prowadzonych treningów jogi 
(n = 150) 
(liczba treningów/tydzień) 
1–2/3–4/56/7

71/41/23/
7

47,3/27,3/15,3/
10,0

Zmienna x SD Zakres 
[min – max] Me Q1 Q3

BMI [kg/m2] (n – 150) 22,7 3,9 16,2–38,8 21,9 19,8 24,8

Wyniki 
Wykazano obecność istotnych statystycznie zależno-
ści pomiędzy czasem uprawiania jogi a jej wpływem na 
organizm. Wraz z dłuższym czasem uprawiania jogi ob-
serwowano istotnie większy wzrost sprawności fi zycznej 
(p = 0,010), poprawę gibkości ciała (p=0,002), poprawę 
postawy ciała (p = 0,027) oraz wzrost siły mięśniowej 
(p = 0,035). Korelacje te były jednak słabe (R < 0,3).

Tabela 2. Czas uprawiania jogi a ocena jej efektów 

Zmienne R p
Czas uprawiania jogi a poprawa 
samopoczucia 0,09 0,263

Czas uprawiania jogi a wzrost sprawności 
fi zycznej 0,21 0,010

Czas uprawiania jogi a zwiększenie 
umiejętności relaksu 0,15 0,075

Czas uprawiania jogi a zmniejszenie częstości 
występowania bólu 0,15 0,067

Czas uprawiania jogi a zmniejszenie natężenia 
bólu kręgosłupa 0,11 0,181

Czas uprawiania jogi a zwiększenie gibkości 
ciała 0,25 0,002

Czas uprawiania jogi a poprawa postawy 
ciała 0,18 0,027

Czas uprawiania jogi a wzrost siły mięśniowej 0,17 0,035

Czas uprawiania jogi a odczuwanie bólu po 
ćwiczeniach 0,05 0,506

R – wartość korelacji rang Spearmana; p – poziom istotności różnic
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Wykazano obecność istotnych statystycznie zależności 
pomiędzy czasem występowania dolegliwości bólowych 
kręgosłupa a wpływem jogi na organizm badanych. Wraz 
z dłuższym czasem trwania dolegliwości bólowych krę-
gosłupa efekty jogi w zakresie zwiększania umiejętności 
relaksu były mniejsze (p = 0,048), podobnie jak mniejsza 
była poprawa gibkości ciała (p = 0,001). Z kolei odczuwa-
nie bólu po ćwiczeniach były częstsze u osób odczuwają-
cych bóle kręgosłupa dłużej (p = 0,001). Korelacje te były 
słabe (R < 0,3). 

Tabela 3. Okres występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa 
a ocena efektów jogi 

Zmienne R p
Czas trwania bólu a poprawa samopoczucia 0,01 0,917

Czas trwania bólu a wzrost sprawności 
fi zycznej 0,05 0,545

Czas trwania bólu a zwiększenie 
umiejętności relaksu -0,16 0,048

Czas trwania bólu a zmniejszenie częstości 
występowania bólu 0,01 0,864

Czas trwania bólu a zmniejszenie natężenia 
bólu kręgosłupa 0,11 0,188

Czas trwania bólu a zwiększenie gibkości 
ciała -0,26 0,001

Czas trwania bólu a poprawa postawy ciała 0,14 0,083
Czas trwania bólu a wzrost siły mięśniowej 0,13 0,110
Czas trwania bólu a odczuwanie bólu po 
ćwiczeniach 0,28 0,001

R – wartość korelacji rang Spearmana; p – poziom istotności różnic

Poziom sprawności badanych osób oceniono za pomocą 
kwestionariusza RMDQ. W ocenie ilościowej poziom niepeł-
nosprawności badanych oceniono średnio na 5,32 pkt. ± 5,31 
pkt. w 24-stopniowej skali. Połowa badanych uzyskała nie 
więcej niż 4 pkt., zaś 75% badanych nie więcej niż 7 pkt.

Tabela 4. RMDQ – ocena ilościowa

RMDQ
Statystyki opisowe

n x Me Min. Max. Q1 Q3 SD

Skala 0–24 pkt. 150 5,32 4,00 0,00 21,00 1,00 7,00 5,31

n – liczba obserwacji; x – średnia arytmetyczna; Me – mediana; Min – 
minimum; Max – maksimum; Q1 – kwartyl dolny; Q3 – kwartyl górny; 
SD – odchylenie standardowe

Dokonano jakościowej oceny wyników kwestionariu-
sza RMDQ. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby niepo-
siadające żadnego stopnia niepełnosprawności (49,3%). 
Niski stopnień niepełnosprawności wskazano w grupie 
31,3% badanych. Natomiast średni i wysoki stopień nie-

pełnosprawności odnotowano odpowiednio w następują-
cych odsetkach: 15,3% oraz 4,0%. 

Rycina 1. RMDQ – ocena jakościowa

Oceniono punktowo cztery wskaźniki dotyczące bólu 
za pomocą skali Laitinena. Badani subiektywnie wskazali, 
że najczęściej odczuwają ból. Średnia częstość odczuwania 
bólu w skali 0–4 wynosi w badanej grupie 1,33 ± 0,79 pkt. 
Kolejno odnotowano średnie nasilenie bólu wynoszące 
1,21 ± 0,8 pkt. w skali Laitinena. Nie notowano dużej czę-
stości przyjmowania środków przeciwbólowych (0,57 ± 
0,63 pkt.), jak również nie stwierdzono dużych ograniczeń 
w aktywności ruchowej badanych (0,76 ± 0,77 pkt.). 

Tabela 5. Skala Laitinena – nasilenie bólu

Skala Laitinena 
[skala 0–4 pkt]

Statystyki opisowe

n x Me Min. Max. Q1 Q3 SD

Nasilenie bólu 150 1,21 1,00 0,00 4,00 1,00 2,00 0,80
Częstość 
występowania 
bólu

150 1,33 1,00 0,00 4,00 1,00 2,00 0,79

Częstość 
zażywania 
środków 
przeciw-
bólowych

150 0,57 1,00 0,00 3,00 0,00 1,00 0,63

Wielkość 
ograniczenia 
aktywności 
ruchowej

150 0,76 1,00 0,00 3,00 0,00 1,00 0,77

n – liczba obserwacji; x – średnia arytmetyczna; Me – mediana; Min – 
minimum; Max – maksimum; Q1 – kwartyl dolny; Q3 – kwartyl górny; SD – 
odchylenie standardowe

Wykazano brak obecności istotnych statystycznie zależ-
ności pomiędzy oceną niepełnosprawności badanych (kwe-
stionariusz RMDQ) oraz charakterystyką ich bólu a czasem 
uprawiania jogi (p > 0,05). Wraz z długością prowadzenia 
treningu jogi zmniejszyło się nasilenie i częstość występo-
wania bólu w dolnym odcinku kręgosłupa, jak również czę-
stość zażywania środków przeciwbólowych oraz stopień 
subiektywnego poczucia własnej niepełnosprawności.  
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Tabela 6. Czas uprawiania jogi a charakterystyka bólu

Zmienne R p
Czas uprawiania jogi a RMDQ -0,02 0,767
Czas uprawiania jogi a nasilenie bólu -0,06 0,431
Czas uprawiania jogi a częstość 
występowania bólu -0,07 0,404

Czas uprawiania jogi a częstość zażywania 
środków przeciwbólowych -0,04 0,591

R – wartość korelacji rang Spearmana; p – poziom istotności różnic

Tabela 7. Czas trwania bólu a charakterystyka bólu

Zmienne R p
Czas trwania bólu a RMDQ 0,32 0,001
Czas trwania bólu a nasilenie bólu 0,35 0,001

Czas trwania bólu a częstość występowania bólu 0,35 0,001

Czas trwania bólu a częstość zażywania 
środków przeciwbólowych 0,19 0,018

Czas trwania bólu a ograniczenie aktywności 
ruchowej 0,09 0,262

R – wartość korelacji rang Spearmana; p – poziom istotności różnic

Potwierdzono obecność istotnych statystycznie za-
leżności pomiędzy oceną niepełnosprawności badanych 
oraz charakterystyką ich bólu a czasem trwania dolegli-
wości bólowych. Im dłużej badani odczuwali dolegliwości 
bólowe kręgosłupa, tym poziom ich niepełnosprawno-
ści był większy (p = 0,001), tym nasilenie bólu i częstość 
jego występowania były większe (p = 0,001). Zależności 
te miały umiarkowaną siłę (0,3 < R > 0,5). Podobnie im 
dłużej badani odczuwali dolegliwości bólowe kręgosłupa, 
tym częściej zażywali środki przeciwbólowe (p = 0,018). 
Zależność ta była jednak słaba (R = 0,19). Nie wykazano 
zależności między czasem trwania bólu a poziomem ogra-
niczenia aktywności ruchowej badanych (p > 0,05).

Dyskusja 
Literatura przedmiotu potwierdza znaczenie hatha jogi 
jako jednej z form szeroko pojętej aktywności fi zycznej, 
rekreacyjnej formy ruchu, której działanie postrzega się 
jako prozdrowotne i profi laktyczne [6]. Poprawnie tech-
nicznie wykonany trening jogi pozwala na łagodzenie do-
legliwości bólowych, poprawia przepływ krwi przez tkanki 
i funkcję narządów wewnętrznych. Brytyjczycy, a miano-
wicie naukowcy medyczni organizacji „Arthritis Research 
UK”, przeprowadzili badanie dotyczące wpływu ćwiczeń 
jogi na kręgosłup u pacjentów, którzy skarżyli się na ból 
kręgosłupa [4]. Procedura badania była następująca: 
dwie grupy pacjentów zostały zrekrutowane do czterech 

centrów medycznych z problemem bólu pleców. Każda 
z nich liczyła około 155 osób. W jednej grupie zastosowano 
podstawowe leczenie farmakologiczne oparte na podaży 
zastrzyków, maści oraz tabletek. W drugiej grupie wdrożo-
no terapię jogą. Należy podkreślić, że żaden z pacjentów 
biorących udział w badaniu nigdy wcześniej nie uprawiał 
jogi. Zatem możemy uznać, że zastosowany trening jogi 
był treningiem kręgosłupa dla początkujących. Oznacza 
to, że badani nie wykonywali wszystkich ćwiczeń jogi, 
a wyłącznie specjalnie zaprojektowany kurs jogi – prawi-
dłowego podejścia do kręgosłupa. Badania wykazały, że 
joga dla kręgosłupa ma o wiele bardziej skuteczny wpływ 
na eliminowanie bólu w porównaniu do leczenia środkami 
przeciwbólowymi. Co więcej, efekt zajęć miał bardziej dłu-
gotrwały efekt niż u pacjentów przyjmujących leki. Nawet 
9 miesięcy po zakończeniu terapii jogi uczestnicy drugiej 
grupy nie odczuwali bólu pleców. Staje się oczywiste, że 
terapia jogą jest najbardziej odpowiednią i akceptowalną 
metodą do korygowania problemów z kręgosłupem, bez 
ograniczeń wiekowych.

Większość Polaków, jak wykazało badanie przeprowa-
dzone przez portal bosonamacie.pl w 2016 roku, uprawia 
jogę w celu poprawienia kondycji fi zycznej oraz rozciągania 
struktur mięśniowych. Jednak już na drugim miejscu jako 
powód motywacji do uprawiania jogi wskazywano na chęć 
uzyskania dobrego samopoczucia oraz pozbycia się stresu 
dzięki wyciszeniu oraz uspokojeniu [7]. Przeprowadzone 
badanie (Ortenburger, Górna, Szopa 2004) [8] pozwala 
jednocześnie na stwierdzenie, że ćwiczenie jogi przynosi 
wymiernie korzyści, nie tylko dla struktury ciała, ale tak-
że przynosi efekty dla funkcjonowania narządów we-
wnętrznych, gruczołów i nerwów, utrzymując w zdrowiu 
cały organizm. Stwierdzono również, że korzystne zmiany 
w samopoczuciu dotyczą następujących sfer: ogólnego 
samopoczucia, zmniejszenia dolegliwości kręgosłupa, po-
czucia własnej atrakcyjności, koncentracji oraz samokon-
troli. Ćwiczący uważali, że joga wspomaga ich wydolność 
fi zyczną i możliwości psychiczne. W badaniach własnych 
potwierdzono słabą, ale istotnie dodatnią zależność mię-
dzy czasem trwania treningu jogi a wzrostem sprawności 
fi zycznej, gibkości ciała, poprawą postawy ciała i wzro-
stem siły mięśniowej (p < 0,05). „Wszystkie asany, jeśli są 
wykonywane prawidłowo, wzmacniają układ nerwowy. 
Potwierdzają to wyniki badań ogłoszone pod koniec maja 
2007 roku przez naukowców z Boston University School of 
Medicine – w efekcie wykonywania ćwiczeń jogi zwiększył 
się poziom jednego z bardzo ważnych neuroprzekaźników 
– kwasu gamma- aminomasłowego (GABA), co powoduje 
wyciszenie pobudzonych połączeń nerwowych” [9].
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Badania naukowców z Group Health Research Institu-
te w Seattle potwierdziły zmniejszenie dolegliwości bólo-
wych w efekcie stosowania treningów jogi. Także Institute 
for Medical Yoga w Szwecji w 1998 r. w swoich  badaniach  
udowodnił związek między praktyką jogi a  zmniejszeniem 
przewlekłego bólu kręgosłupa [10]. Należy wspomnieć 
o badaniach opublikowanych w 2011 r. na łamach „Archi-
ves of Internal Medicine” dotyczących (naukowców z Se-
attle w USA i Yorku w Wielkiej Brytanii) 12-tygodniowych 
programów ćwiczeń jogi, w których udział wzięło ponad 
pół tysiąca osób cierpiących z powodu powtarzających się 
bólów pleców i ograniczeń ruchomości kręgosłupa. Oka-
zało się, że po przejściu całego cyklu ćwiczeń uczestnicy 
zanotowali wyraźną poprawę dotyczącą odczuwanych 
dolegliwości [11].

Zatem zasadne staje się prowadzenie treningu jogi przez 
osoby odczuwające dolegliwości bólowe lędźwiowo-krzy-
żowego odcinka kręgosłupa. Stymulacja i rozluźnienie 
wzmożonego napięcia mięśniowego zmniejsza dolegli-
wości bólowe i ryzyko późniejszych zmian strukturalnych 
w obrębie układu kostnego. Prozdrowotny wpływ trenin-
gów jogi potwierdzają badania innych autorów oraz wyniki 
badań autorskich. 

Wnioski
Czas trwania dolegliwości bólowych istotnie wpły-• 
wał na stopień odczuwanych ograniczeń ruchu 
i niepełnoprawność. Im dłużej trwały dolegliwości 
bólowe, tym wyższy był odczuwany subiektywny 
stopień dysfunkcji i niepełnoprawności. 
Zajęcia z hatha jogi w subiektywnej opinii bada-• 
nych zmniejszyły dolegliwości bólowe, poprawiły 
gibkość ciała i postawę ciała oraz pozwoliły na su-
biektywne odczucie wzrostu sprawności fi zycznej 
i siły mięśniowej.  
Uprawianie jogi, wraz z upływem czasu, miało • 
wpływ na zmniejszenie się dolegliwości bólowych, 

ich częstość, powodowało zmniejszenie podaży 
leków przeciwbólowych w badanej grupie osób 
z dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowo-
-krzyżowego kręgosłupa. 
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ABSTRACT
The aim of the study was to gain knowledge about the relationship between fl ow factors and motivational differences among athletes of different strength 
sports. We used the polish version of the sport motivation scale (SMS), based on the self-determination theory (SDT) and Flow Questionnaire (FKS). The 
study was conducted on the group of 30 competitors from Poland. Participants varied in age from 15 to 34 among male (M = 22.67; SD = 5.07) and 17 
to 37 among female lifters (M = 23.93; SD = 5.88). 
The results shown that in powerlifting and bench press (strength sports) the most common correlations are between fl ow factors and motivation and ex-
ternal motives (nine positive). Presented studies indicate that each powerlifting competitor has a chance to experience fl ow. It depends mainly on the abil-
ity to set the goal establishment and receive feedback from signifi cant others. This is due to the need of social approval. 

Keywords: fl ow, motivation, powerlifting, sport psychology.

STRESZCZENIE 
Celem badania było uzyskanie wiedzy na temat relacji pomiędzy czynnikami fl ow a różnicami motywacyjnymi wśród zawodników różnych dyscyplin spor-
tów siłowych. W badaniu zastosowano polską wersję skali motywacji (SMS) opartej na teorii samodeterminacji (SDT) oraz  Kwestionariusz Flow (FKS). Ba-
danie przeprowadzono na grupie 30 zawodników z Polski. Badani mężczyźni byli w wieku od 15 do 34 lat (M = 22,67; SD = 5,07), natomiast badane ko-
biety były w wieku od 17 do 37 lat (M = 23,93; SD = 5,88).
Wyniki badania pokazały, że w trójboju siłowym i wyciskaniu sztangi na ławce płaskiej (sportach siłowych) najczęstsze korelacje występują między czyn-
nikami fl ow a czynnikami motywacji zewnętrznej (dziewięć dodatnich związków). Przedstawione badania wskazują, że każdy zawodnik trójboju siłowego 
ma szansę na doświadczenie stanu fl ow. Zależy to głównie od możliwości ustalenia celu i otrzymywania informacji zwrotnych od osób znaczących. Ma to 
związek z potrzebą aprobaty społecznej.

Słowa kluczowe: fl ow, motywacja, sporty siłowe, psychologia sportu. 

Introduction
The concept of fl ow has been well described in the litera-
ture and demonstrated as a state or disposition associated 
with improved athletic performance [1, 2, 3]. Flow was con-
ceptualized by Csikszentmihalyi [1] as an intrinsically enjoy-
able state that occurs when balance between perceived 
skills and perceived challenge of the task exists. The same 
author assembled nine defi ning characteristics of fl ow: 
challenge-skill balance, merging of action and awareness, 
clear goals, unambiguous feedback, concentration on the 
task at hand, sense of control, loss of self-consciousness, 
transformation of time, and autotelic experience. Hence, 
fl ow can be characterized by focus on a present-moment 
and complete dedication to the task. It is also associated 
with an increase of skill performance. Athletes being fully 
absorbed in their activity are characterized by focus [4]. Fo-

cused athletes are ones who can ignore irrelevant external 
as well as internal distractions, allowing them to concen-
trate on the competitive task. Athletes who focus during 
their competitive performance are the ones who are fully 
concentrated on the physical and mental tasks required to 
perform at their best. Flow can be experienced by anyone 
engaged in a performance situation, however, according to 
fl ow theory, sport provides individuals more opportunities 
to achieve it [4]. 

Research within the area of fl ow and its applications 
is still relatively young. A recent signifi cant fi nding was re-
lated with the negative correlation of autotelic experience 
with performance [5]. This would seem opposed to the 
prerequisite of the autotelic experience assisting athletes 
in overcoming diffi cult physical tasks by fostering a mo-
tivational structure that allows enjoyment of the act itself 
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[3]. River’s [5] fi ndings suggest that fl ow state is a primarily 
extrinsically motivated construct among higher performing 
squash athletes, with intrinsic motivational rewards existing 
in a secondary relationship. This switching of motivational 
emphases fosters a new view on the optimal experience. 
River’s [5] fi ndings would seem to support the research of 
Schüler [6], which suggests that the motivational structure 
of the fl ow state is more complex than previously consid-
ered. 

Schüler [6] questioned the classical model of fl ow the-
ory as it refers to the motivational structure of the autotelic 
experience. This work suggested that sequencing of extrin-
sic and intrinsic motivation is the key aspect of the autotelic 
experience. Further work is necessary to elaborate on the 
importance of reconsidering motivational structures in the 
autotelic experience as it refers to high performance. What 
is important, the new conceptualization is the defi ning of 
extrinsic goals that are primarily present-oriented and not 
outcome oriented. From this perspective, engaging in pres-
ent based extrinsic rewards is more motivating for higher 
performing athletes because of the opportunity it presents 
to enact competitive behaviors from moment to moment 
that permit athletes to actively cultivate victory. Flow is not 
the same as peak experience [7] whereby researching the 
similar experiences of fl ow and peak experiences in ath-
letes would be considerable interest. Moreover, research 
exploring the intersection of fl ow and peak performance 
or the potential triggering of one experience to another [2, 
8] is still to be examined. 

Powerlifting is a non-Olympic strength sport, which 
consists of three attempts at maximal weight on three lifts: 
squat, bench press, and deadlift. Separate competitions 
are being held only in bench press. However numerous 
studies have been dedicated to powerlifting itself [9, 10, 11, 
12] none of them was focused on psychological aspects of 
this sport. The aim of this work is to fully describe and un-
derstand the sport motivation and fl ow experience among 
male and female competitive powerlifters on the example 
of polish athletes. 

Methodology of study
The study has been conducted on the group of 30 polish 
powerlifters (15 male and 15 female) competing at least on 
national level. 9 male participants competed only in pow-
erlifting (PL), 5 in both PL and bench press (BP), 1 of them 
only in BP. 6 women contended in PL, 2 in PL and BP, 7 only 
in BP. The mean age among male lifters was 22.67 years 
(M = 15-34; SD = 5.07), while among female 23.93 years 
(M = 17-37; SD = 5.88). All participants took part in the 
study on a voluntary basis and remain anonymous.

All participants were asked to fi ll optimized Flow ques-
tionnaire (FKS-Flow Kurzskale). The original version has 
been developed by Rheinberg, Vollmeyer and Engeser [13] 
based on the Mihály Csíkszentmihályi [14] optimal experi-
ence theory. Flow questionnaire explores the differences 
in the prevalence of optimal experience during physical 
activity. It focuses in particular on nine aspects: autotelic 
experience, clear goals, balance between challenge and 
skill, concentration on the task, activity control, feedback, 
awareness of the motion, transformation of time and loss 
of self-awareness. The questionnaire is made up of ten 
sub-scales measuring the fl ow‘s nine dimensions (accord-
ing to the Optimal Experience Theory).

For the investigation of sport motivation, Sport Moti-
vation Scale (SMS) has been applied [15]. SMS determines 
differences in the motivation process related to selected 
physical activity in the reference to three dimensions: in-
ternal motivation, external and amotivation. The question-
naire consists of seven sub-scales used to measure the 
three motivational aspects (according to the SDT theory) 
including three subscales describing internal motivation 
(knowledge, improvement, stimulation experiencing) and 
three subscales referred to external motivation (identifi ca-
tion, introjection, external regulation). Seventh scale is re-
lated with amotivation. 

For the statistical verifi cation of degree of the relation-
ships between the various components of Flow, we used 
the r-Pearson correlation coeffi cient. We compared inter-
nally all of nine investigated variables.

Results
In order to determine the strength and direction of the li-
near relations between the three forms of motivation (and 
their specifi c parts) and nine fl ow phenomenon factors the 
correlation coeffi cient between the variables was created. 

Table 1. The matrix of correlations between the motivation dimen-
sions and fl ow phenomena components in female and male power-
lifters – r-Pearson correlation coeffi cients

Varia
bles

Correlations
n = 30

KNO IMP STI IRB IDE INT ERM EXM AMO

BCS 0.265 0.133 0.304 0.272 0.159 0.357 0.271 0.285 -0.217

GOA 0.437* 0.338 0.313 0.418* 0.316 0.344 0.351 0.378* -0.376*

FEE 0.353 0.315 0.353 0.392* 0.386* 0.443* 0.394* 0.454* -0.236

FOC 0.067 -0.042 -0.034 -0.002 0.040 0.302 0.183 0.184 0.148

COA 0.214 0.110 0.074 0.154 0.278 0.376* 0.367* 0.379* 0.026
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LOS 0.198 0.067 0.149 0.161 0.232 0.421* 0.283 0.339 -0.151

DST 0.264 0.093 0.191 0.212 0.186 0.331 0.267 0.287 -0.232

FOA 0.310 0.157 0.267 0,284 0,247 0,300 0,172 0,263 -0,235

REA 0,208 -0,096 -0,066 0,022 -0,150 -0,097 -0,179 -0,164 -0,004

* difference non-signifi cant (p < 0.05)

KNO – knowledge; IMP – improvement; STI – stimulation; IRB – internally 
regulated behavior (internal motivation); IDE – identifi cation; INT – 
introjection; ERM – external regulation; EXM – external motivation; AMO – 
amotivation; BCS – balance between challenge and skills; GOA – clear goal; 
FEE – feedback; FOC – feeling of control; COA – centering of attention; LOS 
– loss of self-awareness; DST – distorted sense of time; FOA – focus on the 
activity; REA – rewarding activity

The data indicate a multiple positive relations of varia-
ble strength. The most common correlations are between 
fl ow factors and motivation and external motives (9 po-
sitive). Signifi cant dependences were determined betwe-
en feedback and: motive identifi cation, introjection and 
external control. The results indicate the relation betwe-
en physical activity participation based on its importance 
(identifi cation), strengthen by the process of integrating 
the personality with generally accepted rules (introjection) 
and external regulation (external control). Moreover, it was 
also confi rmed by positive and moderate relation between 
feedback and general level of external and internal motiva-
tion, as a result of partial internalization (transformation of 
external motives into individually accepted values).  

Summary
Presented study confi rms the existence of relationship be-
tween particular fl ow elements and forms of motivation, 
which has a signifi cant impact on undertaking physical 
activity after competition. Correlation analysis confi rmed 
relations between particular forms of motivation – internal 
motivation (knowledge, development, stimulation experien-
cing), external motivation (identifi cation, introjection, exter-
nal regulation), amotivation and fl ow elements: clear goals, 
autotelic experience, focus on the task, control, feedback, 
movement awareness, time transformation, loss of self-a-
wareness, balance between challenge and capabilities. 

Numerous relations were determined per component 
of fl ow phenomenon which is statement of the purpose. 
In this case signifi cant and moderately strong was theme 
of knowledge. This particular motive is related to the willin-
gness to learn novel sport techniques or tactics for subject’s 
satisfaction. Thus it is strongly related with the awareness 
of established priorities in undertaken task.  Similarly, in 
case of feedback the clear goal factor is positively related 
to the overall internal and external motivation. On the other 

hand, very interesting is negative and weak correlation be-
tween clear goal factor and amotivation. This leads to the 
conclusion that the lower the awareness of the goal and 
not specifi ed efforts, the stronger are the feelings of low 
skills and lack of control. The remaining relations between 
concentration factors focused on the task and introjection 
motive, external regulation and overall external motivation, 
may be related with higher need of social approval among 
people highly focused on performed activity. The relation 
between the loss of self-awareness factor and the intro-
jection motive was also determined and was proved to be 
positive and characterized by a moderate strength. 

Relation between feedback and internal motivation 
leads to the conclusion that competitor is involved in sport 
competition due to the conversion of external motives into 
individually accepted values. Dependence between fl ow 
component – clear goal and internal motivation form – mo-
tive of knowledge may indicate the importance of specifi c 
goals’ fulfi llment, prioritizing tasks and improvement based 
on exploring new information related with sports discipline. 
Moreover, clear goal factor correlates with general external 
and internal motivation, which indicates signifi cance of pro-
per goal establishment in both motivation process and opti-
mal condition achievement. Negative and weak correlation 
between clear goal and amotivation indicates that lack of 
clear goal indicates the feeling of lack of control.  

Remaining correlations between task oriented concen-
tration factor and introjection motive, external regulation 
and general external motivation may be related with higher 
social approval need among competitors focused on per-
formed activity. The relation between the factor of the loss 
of self-consciousness and introjection motive may highli-
ght the strength of identifi cation with accepted values.  

Conclusions
In conclusion, the current study focuses on the infl uence 
of motivation on the existence of an optimal experience 
among powerlifting and bench press competitors from 
Poland. Based on presented research it may be concluded 
that the most important in this case are the goal establish-
ment, receiving feedback from the signifi cant others and 
the need of social approval. This indicates that the presen-
ce of fl ow experience among powerlifters and bench press 
competitors depends mainly on external motivation and 
its particular components: identifi cation, introjection and 
external regulation. According to this statement, each lifter 
has a chance to experience fl ow. The results should be in-
terpreted in the context of knowledge about the determi-
nants of motivation in undertaking physical activity.
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STRESZCZENIE 
Wstęp. Choroby układu sercowo-naczyniowego są główną przyczyną zachorowalności i zgonów we wszystkich rejonach świata. W Polsce stanowią one 
45% wszystkich rejestrowanych zgonów, a ich występowanie jest zróżnicowane w zależności od rejonu kraju. W populacji mężczyzn i kobiet zamieszkują-
cych woj. śląskie współczynniki surowe umieralności z powodu chorób układu krążenia (CHUK) są wyższe niż wartości średnie współczynników obliczone 
dla całego kraju. 
Cel pracy. Celem pracy było wykazanie nierówności w zachorowalności i umieralności na CHUK mieszkańców największych miast woj. śląskiego z uwzględ-
nieniem płci. 
Materiał i metody. Analiza surowych współczynników zachorowalności i umieralności na CHUK w latach 2002–2013 została przeprowadzona w populacji 
kobiet i mężczyzn 19 miast aglomeracji śląskiej. Dane pozyskano przy współpracy z Wydziałem Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzę-
du Wojewódzkiego oraz Głównym Urzędem Statystycznym. 
Wyniki. Średnie współczynniki umieralności z powodu CHUK obliczone w populacji mężczyzn i kobiet woj. śląskiego w latach 2002–2013 wzrosły o 5% 
i 13%. Najwyższą umieralność odnotowuje się w populacji: Chorzowa, Świętochłowic i Piekar Śląskich, zaś najmniejszą Żor i Jastrzębia Zdroju. Różnica 
w wielkości współczynników pomiędzy skrajnymi miastami sięga 111% w przypadku mężczyzn i 165% w przypadku kobiet. Najwyższą zachorowalność od-
notowuje się w Bytomiu, Chorzowie oraz Sosnowcu, zaś najmniejszą w Jaworznie i Żorach. Różnica w wielkości współczynników pomiędzy miastami się-
ga 108%. 
Wnioski. W miastach woj. śląskiego odnotowuje się wzrost liczby zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Charakterystyka województwa śląskie-
go pod kątem liczby zgonów i zachorowań z powodu CHUK wykazuje duże zróżnicowanie występowania. Wykazane nierówności w zdrowiu populacji mogą 
wskazywać na udział środowiskowych czynników ryzyka w indukowaniu chorób układu sercowo-naczyniowego. 

Słowa kluczowe: choroby układu sercowo-naczyniowego, zachorowalność, umieralność, województwo śląskie. 

ABSTRACT
Introduction. Cardiovascular diseases are the leading cause of morbidity and mortality in all regions of the world. In Poland, they constitute 45% of all 
registered deaths, and their occurrence depends on the region of the country. In the population of men and women living in the Silesia Province, the crude 
mortality rates due to cardiovascular diseases are higher than the average values of mortality rates calculated for the whole country. 
Aim of the study. The aim of the study was to show the inequalities in morbidity and mortality from cardiovascular diseases in population of the largest 
cities of the Silesia Province, including gender distribution.
Material and methods. The analyzes of the crude morbidity and mortality rates for cardiovascular diseases were made in the population of women and 
men of 19 cities of the Silesia Province, for the years 2002–2013. The data were obtained from the Department of Supervision the Health Care System of 
the Silesia Province Offi ce and the Central Statistical Offi ce. 
Results. The average mortality rates for cardiovascular diseases calculated in the population of men and women of the Silesia Province increased, in the 
years 2002–2013, by 5% and 13% respectively. The highest mortality rates are recorded in the population of: Chorzów, Świętochłowice and Piekary Śląskie, 
while the lowest in the population of: Żory and Jastrzębie Zdrój. The difference between rates in opposite cities reaches 111% for men, and 165% for wom-
en. The highest morbidity is recorded in Bytom, Chorzów and Sosnowiec, and the lowest in Jaworzno and Żory. The difference in the size of rates between 
opposite cities reaches 108%. 
Conclusions. In the cities of the Silesia Province, the number of deaths due to cardiovascular diseases is increasing. In the largest cities of the Silesia Prov-
ince have been demonstrated strong differences in the number of deaths and illnesses due to cardiovascular diseases. Disclosed inequalities in population 
health may indicate the involvement of environmental risk factors in the induction of cardiovascular diseases. 

Keywords: cardiovascular diseases, morbidity, mortality, Silesia Province. 
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Wstęp
Choroby układu sercowo-naczyniowego są główną przy-
czyną zachorowalności i przedwczesnych zgonów we 
wszystkich rejonach świata, stanowiąc 45% wszystkich 
zgonów z powodu chorób niezakaźnych. Szacuje się, że 
rocznie na całym świecie umiera z powodu chorób układu 
krążenia (CHUK) 17,3 miliona ludzi [1]. Prognozy przewidują, 
że do końca 2020 roku liczba zgonów z przyczyn sercowo-
-naczyniowych może wzrosnąć do 24 mln. Choroby ukła-
du krążenia są główną przyczyną absencji chorobowych, 
niepełnosprawności i niskiej jakości życia wielu milionów 
ludzi, co w efekcie generuje wysokie koszty społeczne 
i ekonomiczne [2]. Choroby układu krążenia są także przy-
czyną niemal polowy zgonów rejestrowanych w krajach eu-
ropejskich, odpowiadając za około 4 mln zgonów rocznie. 
Zgony spowodowane chorobami układu krążenia są silnie 
zróżnicowane w zależności od płci. W Europie odsetek zgo-
nów, które przypisuje się CHUK jest zdecydowanie większy 
w populacji kobiet (40%) aniżeli w populacji mężczyzn 
(34%) [1, 3]. 

W populacji generalnej Polski, pomimo wyraźnej ten-
dencji spadkowej, obserwowanej od lat 90. XX wieku, 
choroby układu sercowo-naczyniowego także są wiodącą 
przyczyną umieralności, stanowiąc 45% wszystkich reje-
strowanych zgonów w kraju [4]. W Polsce, każdego roku, 
umiera około 180 tys. osób z przyczyn sercowo-naczy-
niowych. Zgodnie z założeniami prognostycznymi wzro-
stu długości życia populacji będzie starzenie się ludności 
Polski, w wyniku czego można się spodziewać znacznego 
wzrostu liczby zachorowań i zgonów z powodu analizo-
wanej grupy chorób. Przewiduje się, że liczba zgonów 
z tej przyczyny będzie systematycznie wzrastać i ok. 2040 
roku wyniesie 223 tys., co stanowi wzrost o ¼ w stosunku 
do roku 2015 [5]. Według danych Głównego Urzędu Sta-
tystycznego (GUS) z 2013 roku, w populacji polskich męż-
czyzn i kobiet współczynniki surowe umieralności z powo-
du chorób sercowo-naczyniowych wynosiły odpowiednio 
442,97 w przeliczeniu na 100 000 mężczyzn i 477,75/
100 000 kobiet. W województwie śląskim współczynniki 
były odpowiednio o 9% i 8% wyższe niż wartości średnie 
współczynników obliczone dla całego kraju oraz o 33% 
i 37% wyższe od wartości współczynników obliczonych 
dla populacji województwa pomorskiego – charakteryzu-
jącego się najmniejszą liczbą zgonów z powodu analizo-
wanej grupy chorób [6]. 

Celem niniejszej pracy była szczegółowa analiza zróż-
nicowania zachorowalności i umieralności na choroby 
układu sercowo-naczyniowego w populacji województwa 
śląskiego i opracowanie na tej podstawie rankingu miast 

województwa śląskiego pod względem zachorowalności 
i umieralności na choroby układu krążenia, z uwzględnie-
niem płci. 

Materiał i metody
Analiza surowych współczynników zachorowalności 
i umieralności na choroby układu krążenia została prze-
prowadzona w populacji 19 miast aglomeracji śląskiej, tj.: 
Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa 
Górnicza, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, 
Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemia-
nowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze 
i Żory. W wybranych miastach warunki socjoekonomiczne 
i dostęp do opieki medycznej są porównywalne, natomiast 
różnią się pod względem zanieczyszczenia środowiska.

Dane obejmują lata 2002–2013 i dotyczą zarówno za-
chorowalności jak i umieralności na choroby układu krąże-
nia, wg ICD 10, tj. I00–I99, w populacji kobiet i mężczyzn, 
w wieku 19 lat i więcej. Dane rozpatrywano w trzech 
okresach czasowych, biorąc pod uwagę wartości średnie 
za lata 2002–2003, 2007–2008 oraz 2012–2013. Poddane 
analizie dane zostały pozyskane przy współpracy z Wy-
działem Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Ślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Głównym Urzędem 
Statystycznym w Katowicach. 

Wyniki
Zróżnicowanie wielkości współczynników 
umieralności na choroby układu krążenia 
w województwie śląskim 
Analiza średnich współczynników umieralności z powodu 
chorób układu sercowo-naczyniowego w populacji za-
równo mężczyzn jak i kobiet zamieszkujących wojewódz-
two śląskie w latach 2002–2013 wykazuje wyraźny trend 
wzrostowy. Średni współczynnik umieralności obliczony 
w populacji mężczyzn i kobiet województwa śląskiego, 
w latach 2002–2003, wynosił odpowiednio 461,11 na 
100 000 mężczyzn i 477,07/100 000 kobiet. W latach 
2012–2013 współczynnik ten wzrósł do wartości 483,12/
100 000 w przypadku mężczyzn i 506,58/100 000 w po-
pulacji kobiet, co oznacza odpowiednio 5% i 13% wzrost 
ogólnej liczby zgonów mężczyzn i kobiet z powodu anali-
zowanej grupy chorób (Tabele 1, 2). 

Zarówno w latach 2002–2003 jak i 2012–2013 śred-
nie współczynniki umieralności i kobiet z powodu chorób 
sercowo-naczyniowych w niemal połowie analizowanych 
miast przekraczają średnie wartości współczynników 
umieralności obliczone dla całego województwa śląskie-
go (Tabele 1, 2). Najwyższą umieralność odnotowuje się 
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w populacji mężczyzn zamieszkujących miasta: Chorzów 
(591,73/100 000), Świętochłowice (549,55/100 000) 
i Piekary Śląskie (541,27/100 000), zaś najmniejszą w po-
pulacji Żor (279,77/100 000) i Jastrzębia Zdroju (309,46/
100 000). Obliczony średni współczynnik surowy umieral-
ności z powodu analizowanej grupy chorób wśród męż-
czyzn mieszkających w Chorzowie w latach 2012–2013 jest 
o 111% wyższy od średniego współczynnika umieralności 
mężczyzn mieszkających w tym samym czasie w Żorach 
(Tabela 1).

Tabela 1. Średnie współczynniki umieralności mężczyzn z powodu 
chorób układu sercowo-naczyniowego w wybranych miastach wo-
jewództwa śląskiego 

Miasto

Umieralność z powodu chorób układu 
sercowo-naczyniowego 
w populacji mężczyzn 

Współczynnik surowy na 100 000 
mężczyzn 
Średnia z lat

2002–
2003

2007–
2008

2012–
2013

2002–
2013

woj. śląskie 461,11 463,74 483,12 465,21
Bielsko-Biała 451,92 495,00 472,53 479,50
Bytom 410,05 424,05 514,48 442,61
Chorzów 617,63 562,37 563,03 591,73
Częstochowa 506,88 484,10 501,38 493,35
Dąbrowa 
Górnicza 434,46 502,10 534,14 475,80

Gliwice 398,66 384,44 415,44 397,81
Jastrzębie Zdrój 290,48 289,01 384,30 309,46
Jaworzno 505,03 454,32 502,32 496,89
Katowice 510,25 492,18 506,87 505,80
Mysłowice 434,97 411,76 501,22 443,81
Piekary Śląskie 560,31 571,83 518,14 541,27
Ruda Śląska 472,05 476,15 444,80 462,73
Rybnik 377,77 374,80 434,98 387,74
Siemianowice 
Śląskie 447,12 521,57 513,78 511,87

Sosnowiec 494,37 490,54 606,60 526,84
Świętochłowice 587,53 531,16 533,05 549,55
Tychy 358,11 362,51 424,18 377,24
Zabrze 355,29 340,41 373,67 359,19
Żory 248,90 270,67 300,59 279,77

Analogicznie jak w populacji mężczyzn, najwyższą 
umieralność spowodowaną chorobami sercowo-naczy-
niowymi odnotowuje się w populacji kobiet zamieszku-
jących miasta: Chorzów (604,55/100 000), Piekary Ślą-
skie (558,53/100 000), Częstochowa (550,44/100 000) 
oraz Świętochłowice (534,52/100 000), zaś najmniejszą 
w populacji kobiet pochodzących z Żor (228,85/100 000) 

i Jastrzębia Zdroju (241,99/100 000 kobiet). W tym przy-
padku różnica pomiędzy najwyższym a najniższym współ-
czynnikiem umieralności obliczonym z lat 2002–2013 wy-
nosi aż 165% (Tabela 2).

Tabela 2. Średnie współczynniki umieralności kobiet z powodu 
chorób układu sercowo-naczyniowego w wybranych miastach wo-
jewództwa śląskiego

Miasto

Umieralność z powodu chorób układu 
sercowo-naczyniowego w populacji 

kobiet 

Współczynnik surowy na 100 000 kobiet 
Średnia z lat

2002–
2003

2007–
2008

2012–
2013

2002–
2013

woj. śląskie 477,07 481,00 506,58 476,34
Bielsko-Biała 496, 12 494,86 530,88 496,95
Bytom 449,91 449,15 537,47 466,04
Chorzów 667,92 592,25 603,09 604,55
Częstochowa 524,69 557,62 571,71 550,44
Dąbrowa Górnicza 463,45 496,88 543,08 499,01
Gliwice 406,24 399,66 462,17 410,92
Jastrzębie Zdrój 208,74 219,71 316,63 241,99
Jaworzno 495,75 441,46 501,01 477,22
Katowice 506,58 518,52 545,68 519,04
Mysłowice 381,41 465,92 480,52 437,67
Piekary Śląskie 554,30 555,31 571,48 558,53
Ruda Śląska 482,09 471,51 447,75 466,20
Rybnik 381,42 385,28 416,20 379,96
Siemianowice Śląskie 562,40 531,56 513,85 518,76
Sosnowiec 480,10 521,35 581,77 521,15
Świętochłowice 562,17 548,17 521,59 534,52
Tychy 299,20 379,07 397,95 346,56
Zabrze 394,45 350,72 360,20 360,16
Żory 183,79 196,10 268,95 228,85

W największych miastach województwa śląskiego na 
przestrzeni 12 analizowanych lat odnotowuje się znaczące 
nierówności w umieralności na choroby układu sercowo-
-naczyniowego, zarówno w populacji mężczyzn jak i ko-
biet. W populacji mężczyzn, w jedenastu miastach, nastą-
pił wzrost wielkości współczynników umieralności na cho-
roby układu krążenia, a w ośmiu współczynnik ten uległ 
obniżeniu. W populacji kobiet wzrost wielkości współczyn-
nika umieralności na choroby układu krążenia miał miejsce 
w szesnastu miastach, a tylko w trzech współczynnik ten 
uległ obniżeniu (Tabele 1, 2).

Zróżnicowanie umieralności na choroby układu krą-
żenia zobrazowano w 19 miastach na prawach powiatu 
województwa śląskiego w oparciu o średni współczynnik 
umieralności mężczyzn i kobiet obliczony za lata 2012–
2013. Stworzono skalę, według której kolorem czerwonym 
oznaczono miasta, w których wartości średnie współczyn-



48

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 1 (62) 2020

  < 405,7
  ≥ 405,7
 ≥ 506,6 wartość średnia dla woj. śląskiego 

w latach 2012–2013

Rycina 2. Współczynnik surowy umieralności z powodu chorób 
układu krążenia w populacji kobiet (na 100 tys. kobiet). Średnia z lat 
2012–2013, woj. śląskie 

Zróżnicowanie wielkości współczynników 
zachorowalności na choroby układu krążenia 
w województwie śląskim
Analiza danych statystycznych obejmujących lata 2008–
2009 pod kątem zachorowalności na choroby układu 
sercowo-naczyniowego w populacji mieszkańców 19 naj-
większych miast województwa śląskiego wskazuje na bar-
dzo duże zróżnicowanie. Najwyższą zachorowalność od-
notowuje się w miastach: Bytom (163,3/10 000), Chorzów 
(142,8/10 000) oraz Sosnowiec (132,4/10 000), zaś naj-
mniejszą w Jaworznie (78,2/10 000) oraz Żorach (82,6/
10 000). Różnica w wielkości współczynników zachoro-
walności na choroby układu krążenia pomiędzy skrajnymi 
miastami sięga 108% (Jaworzno – Bytom) (Rycina 3).   

nika przekraczały wartość średnią obliczoną dla woje-
wództwa śląskiego. Z pozostałych miast, nieoznaczonych 
kolorem czerwonym, ponownie obliczono średnią i miasta 
przekraczające tę wartość zaznaczono kolorem żółtym, 
a kolorem zielonym te miasta, które tej wartości nie prze-
kraczały (Ryciny 1, 2). Z analizy danych wynika, że aż 
w 11 spośród 19 objętych badaniem miast surowe współ-
czynniki umieralności mężczyzn przekraczają średnią 
wartość współczynnika umieralności obliczoną dla całego 
województwa (Rycina 1). W populacji kobiet analogiczna 
sytuacja ma miejsce w 10 na 19 przypadków (Rycina 2).

  < 406,3
  ≥ 406,3
 ≥ 483,1 wartość średnia dla woj. śląskiego w latach 

2012–2013

Rycina 1. Współczynnik surowy umieralności z powodu chorób 
układu krążenia w populacji mężczyzn (na 100 tys. mężczyzn). 
Średnia z lat 2012–2013, woj. śląskie
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  < 89,1
  ≥ 89,1
 ≥ 104,5 wartość średnia dla woj. śląskiego w latach 

2008–2009

Rycina 3. Współczynnik surowy zachorowalności na choroby ukła-
du krążenia (na 10 tys. osób), średnia z lat 2008–2009 w odniesie-
niu do średniej obliczonej dla woj. śląskiegon w latach 2008–2009

Dyskusja 
Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią klu-
czowy problem zdrowia publicznego na całym świecie. 
Do podstawowych przyczyn medycznych tak dużej umie-
ralności i zapadalności na schorzenia sercowo-naczy-
niowe należą: niedostateczna wykrywalność oraz niska 
skuteczność leczenia zaburzeń lipidowych, nadciśnienia 
i cukrzycy. U źródła wyżej wymienionych chorób leży 
niski poziom świadomości społecznej na temat czyn-
ników ryzyka i ich znaczenia dla zdrowia człowieka [2]. 
W krajach rozwiniętych odnotowuje się redukcję występo-
wania czynników ryzyka rozwoju chorób zakaźnych, na-
tomiast narastającym problemem jest rozpowszechnienie 
czynników ryzyka rozwoju chorób niezakaźnych, przewle-
kłych, w tym chorób sercowo-naczyniowych [7]. Czynniki 
ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego można po-
dzielić na dwie grupy – niemodyfi kowalne (tj. płeć, wiek 
oraz czynniki genetyczne) oraz modyfi kowalne czynniki 
ryzyka (m.in.: zanieczyszczenie środowiska, palenie tyto-
niu, nadwaga i otyłość, brak aktywności fi zycznej, niewła-
ściwa dieta, nadmierne spożycie alkoholu, hipercholeste-
rolemia oraz nadciśnienie tętnicze) [8–11].

Według ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) za 16% wszystkich zgonów spowodowanych cho-
robami sercowo-naczyniowymi odpowiada zanieczysz-
czenie środowiska, a w szczególności zanieczyszczenie 
powietrza atmosferycznego. Wyniki wielu badań dowo-
dzą, że wśród czynników środowiskowych inicjujących 
rozwój CHUK najistotniejszą rolę odgrywa zanieczysz-
czenie powietrza pyłem zawieszonym frakcji PM10 i PM2,5 

oraz dwutlenkiem siarki (SO2) [11–13]. Zarówno krótko- jak 
i długoterminowe narażenia na pył zawieszony mogą skut-
kować wieloma chorobami sercowo-naczyniowymi, w tym 
niedokrwieniem mięśnia sercowego i zawałami, niewydol-
nością serca, arytmią, udarami i zwiększoną śmiertelnością 
z przyczyn sercowo-naczyniowych [14]. 

Najbardziej uprzemysłowionym i zurbanizowanym 
obszarem w Polsce jest województwo śląskie. W 2017 
roku emisja z zakładów szczególnie uciążliwych pocho-
dząca tylko z terenu tego województwa stanowiła 24% 
całkowitej masy pyłów, 52% wszystkich gazów (bez 
dwutlenku węgla) oraz 20% dwutlenku siarki uwolnio-
nego do atmosfery w skali kraju [15]. Raport WHO z 2016 
roku oceniający jakość powietrza w miastach na świecie 
według średnich rocznych stężeń pyłu zawieszonego 
(PM2,5) wskazuje, że aż 33 z 50 najbardziej zanieczysz-
czonych miast Europy leży w Polsce, z czego 10 w woje-
wództwie śląskim [16]. Liczne badania epidemiologicz-
ne wskazują, że obniżenie średniorocznych stężeń PM10 
w powietrzu dużych aglomeracji miejskich powinno 
w efekcie długofalowego narażenia obniżyć umieralność 
i zachorowalność m.in.: na choroby sercowo-naczyniowe, 
układu oddechowego czy nowotworowe [2, 17, 18].

W Polsce, w przeciwieństwie do wielu innych rozwinię-
tych krajów, niewiele uwagi poświęca się redukcji czynni-
ków ryzyka wynikających z warunków środowiskowych, 
a także tzw. populacyjnej strategii prewencji. W odniesie-
niu do chorób serca większy nacisk kładziony jest na stra-
tegię wysokiego ryzyka, czyli działania skierowane indy-
widualnie do osób zagrożonych chorobą lub skutkami niż 
na strategię populacyjną, czyli na wszechstronną poprawę 
jakości życia [7]. 

Wyniki niniejszego badania wskazują obszary woje-
wództwa śląskiego, w których widoczna jest zwiększona 
częstość występowania negatywnych skutków zdrowot-
nych, w postaci chorób sercowo-naczyniowych. Powstały 
ranking daje podstawy do wyznaczenia na mapie woje-
wództwa śląskiego miast o największej zachorowalności 
i liczbie zgonów z powodu chorób układu krążenia. Do-
piero na tej podstawie możliwa jest identyfi kacja najważ-
niejszych czynników ryzyka rozwoju chorób sercowo-na-
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czyniowych i ukierunkowanie działań prewencyjnych na 
wybrane rejony województwa. 

Wnioski 
Przeprowadzona analiza surowych współczynni-1. 
ków umieralności z powodu chorób serowo-na-
czyniowych w wybranych miastach wojewódz-
twa śląskiego wykazuje znaczący wzrost liczby 
zgonów w latach 2002–2013. 
Charakterystyka województwa śląskiego pod 2. 
kątem liczby zgonów i zachorowań z powodu 
chorób sercowo-naczyniowych wykazuje duże 
zróżnicowanie w częstości występowania w za-
leżności od miasta. 
Wykazane nierówności w odniesieniu do stanu 3. 
zdrowia populacji zamieszkującej zaledwie jed-
no województwo w kraju mogą wskazywać na 
udział środowiskowych czynników ryzyka w indu-
kowaniu chorób układu sercowo-naczyniowego. 
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STRESZCZENIE 
Wstęp. Dynamiczny wzrost spożycia leków oraz suplementów diety w Polsce budzi niepokój, z uwagi na możliwości nadużywania tego typu środków przez 
konsumentów. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia niepożądanych skutków zdrowotnych m.in. powodowanych przedawkowaniem czy też interakcjami za-
chodzącymi pomiędzy składnikami zażywanych produktów. Powodem sięgania konsumentów po leki oraz suplementy diety są wszechobecne reklamy specyfi -
ków, które zdaniem reklamodawców w krótkim czasie pozwolą przezwyciężyć wszelkiego rodzaju dolegliwości, stanowiąc remedium na wszelkie schorzenia. 
Cel pracy. Celem pracy było zbadanie czy reklamy produktów leczniczych kierowanych do konsumentów wpływają na podejmowanie decyzji o ich zakupie. 
Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiła autorska ankieta, przeprowadzona w okresie listopad–grudzień 2018 wśród 126 mieszkańców powia-
tu lublinieckiego, złożona z 16 pytań zamkniętych. 
Wyniki. Przeprowadzone badania wykazały, że połowa respondentów często opiera swoją decyzję o zakupie leków OTC (dostępnych bez recepty) na reko-
mendacji farmaceuty, a co trzeci czyni to sporadycznie. Aż 70% ankietowanych uważa, że reklamy nakłaniają konsumentów do zakupu konkretnego pro-
duktu leczniczego, jednocześnie deklarując własną asertywność wobec sugestii zawartych w reklamie. Ponad 60% badanych twierdzi, że nigdy nie ulega 
reklamom, a 30% ulega im sporadycznie, natomiast w przypadku 6% badanych wpływ reklam jest znaczący, głównie dotyczy to mężczyzn. 
Wnioski. W opinii większości respondentów reklama jest efektywnym narzędziem kształtowania popytu na produkty lecznicze. Istnieje konieczność edu-
kowania społeczeństwa w zakresie bezpiecznego stosowania produktów leczniczych dostępnych bez recepty. 

Słowa kluczowe: świadomość, reklama, produkty lecznicze OTC. 

ABSTRACT
Introduction. Dynamic increase of consumption of the medicinal products in Poland cause concerns because of the potential health risks of consumers. 
There is a risk of adverse health effects caused by overdoses or interactions between the ingredients of consumed products. The advertisements are po-
pular methods of convincing consumers for the using of medicinal products. In advertisements the medications improve health state in a short time and 
are remedies for all diseases. 
Aim of the study. The aim of the research was to fi nd if advertisements infl uence customers purchasing behavior of non-prescription medicines. 
Material and methods. The research material constituted the responses of 126 residents of Lubliniec poviat to the questions included in the original qu-
estionnaire. 
Results. Half of the respondents reported that they often purchase the over-the-counter (OTC) drugs on the basis of recommendations of the pharmacists, 
whereas every third participants of the study declared that they choose occasionally such products based on the pharmacist’s opinion. Majority (70%) of 
respondents believe that advertisements encourage consumers to buy a particular pharmaceutical products however, declared assertiveness to advertising 
suggestions. Over 60% of respondents claim that they have never succumbed to the advertisements, and 30% succumbed to them occasionally, but 6% 
of respondents declared signifi cant impact of advertisements on purchasing behavior of medicines. 
Conclusions. In the opinion of the majority of respondents, the advertising is a very important tool in generating of the demand for medicals. There is 
a need to educate the public on the safe use of over-the-counter medical products.

Keywords: awareness, advertising, OTC medical products. 

Wstęp
Dynamiczny wzrost spożycia leków oraz suplementów 
diety w Polsce może budzić niepokój, ponieważ naduży-
wanie tego typu środków może wiązać się z zagrożeniem 
zdrowia m.in. spowodowanym przez przedawkowanie 
czy interakcje zachodzące pomiędzy składnikami zaży-
wanych produktów. Powodem sięgania konsumentów po 
farmaceutyki oraz suplementy diety są wszechobecne re-

klamy takich specyfi ków, które zdaniem reklamodawców 
w krótkim czasie pozwolą przezwyciężyć wszelkiego ro-
dzaju schorzenia oraz dolegliwości. Jak wskazują dane 
IMS Health (Quintiles IMS Holdings) nakłady na reklamy 
leków w Polsce rosną w galopującym tempie. W roku 2017 
segment leków OTC (Over-The-Counter Drug), czyli pro-
duktów wydawanych bez recepty, stanowił aż 42,3% ryn-
ku leków w polskich aptekach i wzrósł o 5,6% tzn. o 723 
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mln PLN w stosunku do roku poprzedniego [1]. W opinii 
Walentego Zajdla – przewodniczącego Komisji ds. Aptek 
Szpitalnych Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, aż 
13% hospitalizacji jest obecnie spowodowanych błędami 
lekowymi, w tym spożyciem przez pacjentów tych samych 
substancji chemicznych sprzedawanych pod różnymi na-
zwami handlowymi. Wśród często reklamowanych, ogól-
nodostępnych leków znajdują się również takie, których 
składniki znajdują się na liście substancji wymienionych 
w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii np. niektóre 
środki zwalczające katar mogą stanowić źródło składni-
ków niezbędnych do produkcji metamfetaminy [2].

Istnieje koncepcja zakładająca, że reklamy leków po-
winny być skierowane wyłącznie do lekarzy czy farma-
ceutów za pośrednictwem czasopism branżowych oraz 
w ramach spotkań bezpośrednich, jak również podczas 
sympozjów itp. Natomiast szeroko zakrojone reklamy tego 
typu produktów w prasie, emisje ich spotów telewizyjnych, 
radiowych lub w Internecie powinny być prawnie zakaza-
ne [3]. Powyższa koncepcja wydaje się słuszna, ponieważ 
w wyniku intensywnej reklamy leków OTC popyt na tego 
typu produkty zarówno w aptekach, jak i na rynku poza-
aptecznym wzrósł kilkukrotnie [4]. Jednocześnie konsu-
menci w Polsce należą do najczęściej kupujących środki 
farmaceutyczne na świecie. Prawdopodobny wpływ na 
taki stan rzeczy ma niska ocena własnego stanu zdrowia 
przez mieszkańców Polski, ponieważ prawie połowa spo-
łeczeństwa określa swój stan zdrowia jako zły lub bardzo 
zły [5]. Tym samym zażywanie wielu leków oraz suplemen-
tów diety stanowi metodę przeciwdziałania takiej sytuacji. 
Ponadto w polskim społeczeństwie znajdują się zarów-
no osoby, które w ramach leczenia różnego typu chorób 
i dolegliwości stosują jedynie środki naturalne, jak i osoby 
regularnie uczęszczające do lekarza, które zażywają zale-
cone im leki na receptę. Jednak największą grupę stanowią 
osoby niekorzystające z porad lekarskich, które najczęściej 
zażywają leki dostępne bez recepty [5]. Innymi czynnika-
mi wpływającymi na wzrost sprzedaży produktów OTC 
w Polsce są rosnące ceny leków na receptę oraz nieustanne 
nowelizacje list leków refundacyjnych. 

Jednym z istotniejszych powodów wzrastającego po-
pytu na produkty OTC jest ich agresywna reklama. Ustawa 
Prawa Farmaceutycznego z dnia 13 stycznia 2012 r. (Dz. U. 
Nr 122, poz. 696) wprowadziła całkowity zakaz reklam ap-
tek oraz produktów aptecznych, natomiast nie ustanowiła 
żadnych ograniczeń w zakresie reklamy leków i produktów 
OTC w samych aptekach. Właściciele aptek, chcąc nadro-
bić straty fi nansowe wynikające z regulacji prawnych doty-
czących sztywnych marż na refundowane leki na receptę, 
decydują się na podniesienie marży na produkty OTC, jak 

również dążą do zwiększenia ich sprzedaży. Jak wskazują 
dane statystyczne, sprzedaż produktów OTC jest dla aptek 
opłacalna i stanowi główne źródło ich dochodu [3]. Rekla-
mą produktu leczniczego jest każda działalność mająca na 
celu informowanie oraz zachęcanie konsumentów do jego 
stosowania. Nadrzędnym jej celem jest zwiększenie zainte-
resowania produktami leczniczymi, a w konsekwencji do-
prowadzenie do wzrostu ich sprzedaży i konsumpcji. Wo-
bec tak dużej siły nacisku z wielu stron konsument nie jest 
w stanie pozostać obojętnym. Pacjent poddany agresyw-
nej reklamie dokonuje pożądanego przez reklamującego 
wyboru. Traktuje leki, parafarmaceutyki czy też preparaty 
witaminowe w sposób konsumpcyjny, nie będąc w stanie 
samemu określić ani potrzeby ich stosowania, ani jakości, 
jak i bezpieczeństwa środków, które przyjmuje [6].

Właściwe stosowanie leków przyczynia się do zmniej-
szenia niepożądanych ich działań i związanych z nimi za-
chorowań. Z kolei reklama traktuje preparaty lecznicze 
jak zwykłe środki spożywcze, pomijając zupełnie fakt, że 
leki to produkty, które nie tylko leczą, lecz również mogą 
zaszkodzić. Reklama leków wiąże się z wykorzystywa-
niem wszelkich sposobów manipulowania świadomością 
człowieka, oddziałując powszechnie na procesy psychicz-
ne odbiorców, kształtując ich postawy i potrzeby, często 
propagując także nowe wartości i styl życia. W społeczeń-
stwie narasta przekonanie o istnieniu pigułki na każdą 
dolegliwość, a jej przyjmowanie ma zastąpić odpowiednie 
żywienie czy tryb życia. Leki bywają często używane jako 
środek zastępczy w sytuacjach o podłożu np. społecz-
nym [6]. Reklama, mając na celu nakłonienie konsumenta 
do zakupu produktu leczniczego, podkreśla pozytywne 
aspekty jego zażywania, minimalizuje natomiast ryzyko 
związane z jego stosowaniem. Tymczasem racjonalne sto-
sowanie produktów leczniczych oznacza ograniczenie ich 
używania w sytuacji, gdy jest to naprawdę potrzebne. Każ-
dy odbiorca reklam w branży farmaceutycznej, tj. lekarz, 
aptekarz, jak i konsument powinien zdać sobie sprawę 
z tego, że reklama leku nie oznacza tego samego, co rze-
telna informacja na temat korzyści i zagrożeń związanych 
z jego zażywaniem.

W związku z powyższym, w ramach niniejszej pracy 
postanowiono dokonać oceny postaw wybranej populacji 
konsumentów wobec zarówno ekspansji reklam produk-
tów leczniczych w Polsce, jak i ich rekomendacji przez le-
karzy i farmaceutów.

Materiał i metody
Metodę badania stanowił autorski kwestionariusz utwo-
rzony na potrzeby tego badania, wypełniany dobrowolnie 
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i anonimowo. Badaniu ankietowemu poddano 126 miesz-
kańców powiatu lublinieckiego, w tym 87 kobiet i 39 męż-
czyzn, w okresie od listopada do grudnia 2018 roku. For-
mularz ankiety zawierał 16 pytań zamkniętych, z czego 5 
pierwszych dotyczyło podstawowych danych społeczno-
-demografi cznych. Druga część ankiety zawierała szcze-
gółowe pytania dotyczące ogólnego stanu zdrowia ankie-
towanych, częstotliwości zażywanych przez nich leków 
oraz preferencji zakupowych w sytuacjach wymagających 
podjęcia decyzji o ich zakupie, zarówno co do wyboru 
produktu leczniczego, jak i zasadności  jego stosowania. 
W badaniu skupiono się na uzyskaniu szczegółowych in-
formacji o źródłach wiedzy ankietowanych o lekach OTC 
i suplementach diety oraz o jej wpływie na świadomy wy-
bór zakupowy konkretnego preparatu wraz z jego suge-
stywnym przekazem. 

W grupie 126 badanych mieszkańców powiatu lubli-
nieckiego kobiety stanowiły 69,1% (n = 87), zaś mężczyźni 
30,9% (n = 39). Wśród mężczyzn zdecydowana większość 
zadeklarowała zamieszkiwanie terenów miejskich (66,7%), 
natomiast nieco ponad połowa kobiet deklarowała za-
mieszkiwanie terenów wiejskich (51,7%). Respondentów 
podzielono na cztery grupy wiekowe: do 20 lat, 21–35 lat, 
36–55 lat oraz w wieku powyżej 55 lat. Analizując struktu-
rę badanych ze względu na wiek, stwierdzono, iż najmniej 
licznie reprezentowaną grupę stanowiły osoby w przedziale 
wiekowym 21–35 lat, zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet, 
zaś pozostałe grupy wiekowe reprezentowane były niemal 
w równym stopniu procentowym przez obie płcie. Badani 
najczęściej deklarowali, że legitymują się wykształceniem 
średnim – 34,5% kobiet i 38,5% mężczyzn. Niemal 31,0% 
ankietowanych stanowiła młodzież do 20. roku życia, będą-
ca w trakcie swojej edukacji.

Wyniki 
Większość ankietowanych (57%) zadeklarowało, że nie 
porównuje występujących u siebie objawów chorobowych 
z symptomami przedstawianymi w reklamach. Niepokoić 
może jednak fakt, że 8% mężczyzn i 3% kobiet czyni to 
często, a niemal 40% badanych niezależnie od płci (39% 
kobiet, 36% mężczyzn) przyznaje, że czyni to sporadycz-
nie (Rycina 1).

Uczestniczące w badaniu kobiety w większości przy-
padków (76%) zadeklarowały, że sporadycznie dokonują 
zakupu leków dostępnych bez recepty. Natomiast ponad 
połowa ankietowanych mężczyzn (56%) wskazała, iż 
nigdy nie korzysta z takiej formy leczenia. Wśród respon-
dentów sięganie po leki oraz inne preparaty dostępne bez 
recepty zadeklarowało 21% mężczyzn oraz 18% kobiet 
(Rycina 2).

Rycina 1. Odsetek ankietowanych porównujących własne obja-
wy chorobowe z dolegliwościami przedstawianymi w reklamach 
(N = 126)

Rycina 2. Odsetek respondentów deklarujących sięganie po pro-
dukty lecznicze dostępne  bez recepty(N = 126)

Przeprowadzone badania wykazały, że wśród ankie-
towanych co dziesiąty (10%) mężczyzna i co dwudziesta 
(5%) kobieta często ulega sugestiom zawartym w rekla-
mach środków leczniczych. Dalszych 33% kobiet i 26% 
mężczyzn przyznaje się do sporadycznego, aczkolwiek 
powtarzającego się ulegania informacjom prezentowanym 
w reklamach (Rycina 3). 

Rycina 3. Wpływ sugestii reklamowych na decyzje zakupowe le-
ków OTC w badanej populacji respondentów (N = 126)



54

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 1 (62) 2020

Wysoki odsetek badanych (54% kobiet oraz 41% 
mężczyzn) często konsultuje swoje wybory dotyczące 
zakupu środków leczniczych z farmaceutą. Każdorazowe 
korzystanie z porad udzielanych przez farmaceutę zade-
klarowało 8% kobiet i 13% mężczyzn. Natomiast na brak 
zainteresowania poradami farmaceuty wskazało 21% an-
kietowanych mężczyzn oraz 6% kobiet (Rycina 4).

Rycina 4. Rola farmaceuty w decyzjach respondentów w zakresie 
dokonania zakupu środków leczniczych (N = 126)

W opinii przeważającej części respondentów (68% ko-
biet i 72% mężczyzn) reklamy produktów leczniczych oraz 
suplementów diety jednoznacznie nakłaniają społeczeń-
stwo do dokonania zakupu konkretnego preparatu leczni-
czego. Przeciwnego zdania jest tylko 15% ankietowanych 
kobiet i 13% mężczyzn. Brak zdania lub brak zaintereso-
wana niniejszą tematyką zadeklarowało 17% uczestników 
badania (Rycina 5). 

Rycina 5. Opinia ankietowanych w zakresie wpływu reklam na de-
cyzje o zakupie konkretnego produktu leczniczego (N = 126)

Dyskusja
Nadmierne i nieuzasadnione stosowanie produktów lecz-
niczych może stanowić potencjalny problem zdrowia pu-
blicznego. W badaniach przeprowadzonych w niniejszej 
pracy wykazano, że decyzja o zakupie leku dostępnego bez 
recepty uzależniona jest w głównej mierze od reklamy da-

nego leku, na co wskazuje wielu ankietowanych (ok. 70%). 
Interesującym jest fakt, że podobny odsetek responden-
tów zadeklarował brak zainteresowania reklamą prepara-
tów leczniczych. Środki masowego przekazu na przestrze-
ni ostatnich kilkunastu lat pełnią coraz większą rolę, będąc 
nie tylko jednym z głównych źródeł aktualnych informacji, 
lecz również istotnym narzędziem kształtowania otacza-
jącej nas rzeczywistości. Działania marketingowe coraz 
skuteczniej oddziałują na nasze zachowania, postawy, 
wybory, również w sferze ochrony czy dbania o zdrowie, 
na co wskazuje w swojej pracy Dziukiewicz [7]. Autorka 
zwraca szczególną uwagę na niejednoznaczny charakter 
roli mass mediów w edukacji zdrowotnej społeczeństwa, 
ponieważ z jednej strony wspierają one działania prozdro-
wotne, promując aktywność fi zyczną i zdrowy styl życia, 
a jednocześnie są nośnikiem treści antyzdrowotnych po-
przez sugestie zawarte w reklamach, np. reklamy napojów 
alkoholowych. Do podobnych wniosków doszli Syrkiewicz-
Świtała i wsp. [8], którzy wykazali wiodącą rolę środków 
masowego przekazu w kształtowaniu postaw i zachowań 
zdrowotnych w społeczeństwie. Zakres oddziaływania 
reklam na wiedzę i postawy społeczeństwa jest zróżni-
cowany w zależności od wieku i płci. Jak wskazują wyniki 
badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii 
Społecznej (CBOS) [9] Polacy niezwykle chętnie sięgają po 
leki dostępne bez recepty oraz suplementy diety, bowiem 
9 osób na 10 w ciągu ostatnich 12 miesięcy deklaruje ich 
użycie. Do najczęściej kupowanych leków OTC należały 
środki przeciwbólowe i przeciwzapalne, stanowiąc 70% 
sprzedawanych farmaceutyków, które są chętnie i najczę-
ściej reklamowane za pośrednictwem mass mediów.

Wyniki uzyskane w badaniach przeprowadzonych 
w populacji mieszkańców powiatu lublinieckiego wykaza-
ły, że jedynie 6% respondentów zadeklarowało dokony-
wanie częstych zakupów leków OTC pod wpływem treści 
zawartych w reklamach. Bardzo zbliżone wyniki uzyskano 
w badaniach Chanieckiej i Czerw [10], w których jedynie 
5% ankietowanych stwierdziło, że dokonuje zakupów le-
ków OTC na podstawie reklam, a 53% zadeklarowało, że 
nigdy decyzji zakupowych nie opierała na reklamie. Warto 
zwrócić uwagę, że pomimo znaczących różnic liczebności 
populacji biorącej udział w niniejszym badaniu (N = 126) 
oraz w pracy Chanieckiej i Czerw (N = 1114) uzyskane wy-
niki były bardzo zbliżone. Zdecydowanie silniejszy wpływ 
reklam na decyzję o zakupie środków leczniczych został 
wykazany w badaniach przeprowadzonych przez Szpringer 
i wsp. [4] w populacji dorosłych mieszkańców wojewódz-
twa świętokrzyskiego, w której ponad połowa kobiet oraz 
niemal połowa mężczyzn jednoznacznie zadeklarowała 
dokonywanie zakupu produktu leczniczego pod wpły-
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wem wszechobecnych reklam. Przekaz treści reklamo-
wych produktów leczniczych w mass mediach rzadko jest 
obiektywnym i merytorycznym źródłem wiedzy, a raczej 
podkreśla pozytywne aspekty farmaceutyków, skutecznie 
pomijając informacje o przeciwwskazaniach czy działa-
niach ubocznych. W związku z możliwymi zagrożeniami 
zdrowia związanymi z polipragmazją będącą przyczyną 
przedawkowania czy też interakcji leków niezmiernie istot-
nym jest prowadzenie edukacji społeczeństwa w zakresie 
bezpiecznego, świadomego korzystania z dostępnych 
na rynku środków leczniczych. Działania takie powinny 
być realizowane w ramach edukacji szkolnej, ale również 
w takie działania powinny być zaangażowane środki ma-
sowego przekazu. 

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano 
następujące wnioski:

Reklama jest bardzo ważnym narzędziem wyko-1. 
rzystywanym do generowania zapotrzebowania 
na produkty lecznicze.
Zdecydowana większość ankietowanych jest 2. 
przekonana o decydującej roli reklamy w decy-
zjach zakupowych leków OTC, deklarując jedno-
cześnie własną asertywność w tym względzie.
Istnieje potrzeba edukacji społeczeństwa na te-3. 
mat bezpiecznego stosowania produktów lecz-
niczych, dostępnych bez recepty oraz zagrożeń 
związanych z ich przyjmowaniem. 

Oświadczenia  

Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów 
Autorzy deklarują brak konfl iktu interesów.

Źródła finansowania 
Autorzy deklarują brak źródeł fi nansowania. 
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WYKORZYSTANIE RADIOFREKWENCJI W ROZWIĄZYWANIU 
PROBLEMÓW UROGINEKOLOGICZNYCH U KOBIET W WIEKU 
OKOŁOMENOPAUZALNYM – STUDIUM PRZYPADKU
THE USE OF RADIOFREQUENCY IN TREATMENT OF UROGYNAECOLOGICAL PROBLEMS 
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STRESZCZENIE 
Okres okołomenopauzalny to czas, w którym następuje szereg zmian w organizmie kobiety. Następuje wygaśnięcie czynności hormonalnej jajników. 
Dochodzi do zaburzeń pracy osi podwzgórze – przysadka – jajnik. Następują zmiany w dolnym piętrze układu moczowego. Dochodzi do zaburzeń 
w przewodnictwie nerwowym szyi pęcherza moczowego i cewki moczowej. Konsekwencją tych zmian mogą być problemy z nietrzymaniem moczu u ko-
biet o charakterze wysiłkowym lub postaci mieszanej. W okresie okołomenopauzalnym dotyczy on 60% kobiet i stanowi bardzo poważny problem nie tyl-
ko medyczny, lecz również psychospołeczny. 

Słowa kluczowe: okres około menopauzalny, nietrzymanie moczu, radiofrekwencja.

ABSTRACT
The perimenopausal period is the time during which a number of changes occur in a woman’s body. The hormonal function of the ovaries is suppressed. 
There is a disorder in the hypothalamus – pituitary – ovary axis. There are changes in the lower fl oor of the urinary tract. There may appear disorders in 
the nerve conduction of the bladder’s neck and the urethra. The result of these changes may be stress or mixed urinary incontinence in women. In the pe-
rimenopausal period it affects about 60% of women and it is a very serious problem, not only medical, but also psychosocial.

Keywords: perimenopausal period, urinary incontinence, radiofrequency. 

Wstęp
Według klasyfi kacji STRAW (Stages of Reproductive Aging 
Workshop), opracowanej przez ekspertów z dziedziny gi-
nekologii w 2001 r., defi nicja menopauzy mówi, że jest to 
ostatnia miesiączka w życiu kobiety. Przypada ona średnio 
na 45.–50. r.ż. Stwierdzić ją można po dwunastu miesią-
cach braku krwawienia miesiączkowego, który następuje 
w wyniku naturalnego hamowania wydzielania hormo-
nów jajnikowych. Menopauza dzieli okres przekwitania na 
czas przed- i pomenopauzalny, który ogólnie nazywa się 
okresem okołomenopauzalnym [1, 2].

Następuje wtedy stopniowe wygasanie czynności 
hormonalnej jajników, co jest naturalną częścią proce-
su starzenia i służy eliminacji zdolności reprodukcyjnych 
kobiet. Zanik czynności hormonalnej jajników rozpo-
czyna się około 35.–40. roku życia i odbywa się fazowo. 
W I okresie (faza wyrównanej niewydolności jajników 
oraz faza utrwalonej niewydolności jajników) obserwu-

je się zwiększoną oporność pęcherzyków jajnikowych na 
stymulację gonadotropinami, w wyniku czego zwiększa 
się liczba cykli bezowulacyjnych, którym towarzyszy niski 
poziom estrogenów oraz znacznie obniżony poziom pro-
gesteronu. Zjawisko to prowadzi do nadczynności pod-
wzgórzowo-przysadkowej, czyli do podwyższonego po-
ziomu FSH, przy równoczesnym zachowaniu cykliczności 
wydzielania gonadotropin. Wraz z wiekiem dochodzi do 
częściowej niewydolności jajników (II okres). W tej fazie 
pojawiają się przedłużające się, nieregularne miesiączki, 
typowe dla okresu okołomenopauzalnego. W III okresie 
następuje całkowita niewydolność jajników. Dochodzi do 
zatrzymania menstruacji, w wyniku spadku wydzielania 
estradiolu. Po menopauzie występuje IV etap, okres post-
menopauzalny, w którym obserwuje się niski poziom es-
tradiolu (E2) i prawidłowy lub znacznie obniżony poziom 
estronu (E1). Ten ostatni staje się głównym estrogenem 
o niskiej aktywności biologicznej, która stanowi około 10% 



Wykorzystanie radiofrekwencji w rozwiązywaniu problemów uroginekologicznych u kobiet w wieku okołomenopauzalnym...

57

aktywności estradiolu. Niskiemu poziomowi estrogenów 
towarzyszy równocześnie wzrost FSH i LH, który swój pik 
osiąga między drugim a trzecim rokiem po menopauzie, 
po czym ulega obniżeniu [1].

W wyniku opisanych wyżej zmian hormonalnych, 
a w szczególności znacznego spadku estradiolu, pojawiają 
się zmiany ustrojowe, zachodzące najszybciej w obrębie 
układu rozrodczego oraz moczowo-płciowego [1]. Naj-
częstszym zaburzeniem wynikającym ze spadku estradiolu 
są zmiany zanikowe w tkankach, zależne od utraty kola-
genu, degradacji włókien elastynowych oraz obniżenia 
uwodnienia tkanek. Mogą one dotyczyć błon śluzowych, 
skóry oraz osłabienia mięśni dna miednicy. Do skutków 
menopauzy zalicza się suchość pochwy, częstsze występo-
wanie zakażeń dróg rodnych i układu moczowego, świąd 
i pieczenie, obniżanie się ścian pochwy, wypadanie macicy 
oraz nietrzymanie moczu [3, 4]. Zaburzenia te określa się 
jako problemy uroginekologiczne.

Jedną z metod wykorzystywanych w łagodzeniu wy-
mienionych objawów jest radiofrekwencja (RF – z ang. 
Radiofrequency). Jest to zjawisko fi zyczne polegające na 
promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości 
fal 3Hz do 3THz. W ginekologii zabiegi przy pomocy RF 
stosowane są wewnętrznie oraz zewnętrznie. Te pierw-
sze używane są w leczeniu wiotkości ścian pochwy oraz 
wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM). Obejmują 
one prawą i lewą stronę przedniej oraz tylnej ściany po-
chwy (w przypadku jej wiotkości), a także przednią ścia-
nę pochwy i okolicę okołocewkową po obu jej stronach 
(w przypadku WNM). Wykonuje się je przy użyciu tempe-
ratury 47°C, a czas ekspozycji na promieniowanie powinien 
wynosić ok. 5–7 min na każdą z okolic. Zabiegi zewnętrzne 
są wykonywane w celu poprawy estetyki sromu. Obejmu-
ją one okolice warg sromowych większych i mniejszych 
oraz napletek łechtaczki. W wyniku terapii RF zwiotczała 
i często pomarszczona skóra sromu ulega obkurczeniu. 
Temperatura wykorzystywana w zabiegach zewnętrznych 
wynosi 45°C, a czas trwania powinien wynosić ok. 5–7 min 
na każdą z warg oraz 3–5 min na okolicę napletka łech-
taczki [4]. 

Opis przypadku
W marcu 2018 roku do kliniki ginekologicznej zgłosiła się 
58-letnia pacjentka, skierowana do leczenia z powodu 
wysiłkowego nietrzymania moczu oraz suchości pochwy. 
Z wywiadu ginekologicznego wiadomo, że pacjentka mia-
ła ostatnią miesiączkę w 2014 roku oraz nie stosuje hor-
monalnej terapii zastępczej. Kobieta była jednokrotnie 
w ciąży i urodziła siłami natury. 

W badaniu ginekologicznym trzon macicy w przodo-
zgięciu normalnej wielkości. Przydatki bez zmian. Wiotkość 
tkanek. Próba kaszlowa ujemna. Badana przy przyjęciu 
skarżyła się na suchość pochwy, brak satysfakcji ze współ-
życia seksualnego, niskie libido, nagłe parcie na mocz oraz 
niezdolność do trzymania moczu podczas wysiłku. 

Pacjentka znajdowała się w słabym stanie psychicz-
nym. Miała niskie poczucie własnej wartości, źle się czuła 
w swoim ciele. Uporczywe dolegliwości wpływały na jej 
relacje z mężem. Bała się również leczenia. Nie wiedziała 
jakich efektów może się spodziewać. Położna udzieliła pa-
cjentce informacji, czego należy oczekiwać w trakcie i po 
zabiegu. Uspokoiła ją, zapewniając wsparcie psychiczne. 

Kobietę zakwalifi kowano do trzech zabiegów z wyko-
rzystaniem technologii fal elektromagnetycznych o często-
tliwości radiowej, z kontrolowaną temperaturą. Miały one 
obejmować okolice warg sromowych większych i mniej-
szych, pochwy oraz krocza. Lekarz omówił z pacjentką za-
gadnienia dotyczące obszaru zabiegu oraz w wyczerpujący 
sposób poinformował o jego celach. Położna przedstawiła 
przebieg przygotowania do zabiegu oraz opiekę w trakcie 
i po nim. Badana wyraziła zgodę na zabieg oraz zapoznała 
się z jego przebiegiem, możliwymi odczuciami i ryzykiem 
powiązanym z tą metodą leczenia. Założono formularze 
dokumentacji medycznej. Pacjentka nie wyraziła zgody na 
wykonanie zdjęcia okolic, które miały być poddane stymu-
lacji energią fal radiowych. 

Pacjentka wypełniała specjalny kwestionariusz przed 
każdym z trzech zabiegów. Pozyskane dane umożliwiały 
ocenę poprawy stanu zdrowia kobiety oraz jej jakości życia 
(zmniejszenie dokuczliwych objawów). 

Zabieg I
Pierwszy zabieg odbył się 29 marca 2018 roku. Pacjentka 
przed zabiegiem znajdowała się w stanie ogólnym i psy-
chicznym dobrym. Nie wiedziała jednak, czego oczekiwać 
podczas zabiegu. Towarzyszył jej z tego powodu stres. 

Ocena nasilenia poszczególnych objawów przed terapią 
RF według badanej (w punktacji od 1 do 5): Wiotkość po-
chwy:  Bardzo luźna 1 2 3 4 5 Bardzo ciasna; Satysfakcja ze 
współżycia seksualnego: Niezadowalająca 1 2 3 4 5 Satys-
fakcjonująca; Zdolność do orgazmu: Nigdy 1 2 3 4 5 Zawsze; 
Wilgotność pochwy podczas aktywności seksualnej: Bardzo 
sucha 1 2 3 4 5 Bardzo mokra; Możliwość kontrolowania 
utrzymania moczu podczas kaszlu: Brak kontroli 1 2 3 4 5 
Pełna kontrola; Możliwość kontrolowania strumienia moczu 
(start i stop): Brak kontroli 1 2 3 4 5 Pełna kontrola; Częstość 
odczuwania nagłego parcia na mocz (poczucie, że trzeba iść 
do toalety): Bardzo często 1 2 3 4 5 Bardzo rzadko.
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Przygotowanie do zabiegu
Położna upewniła się, że przewód zasilający jest podłą-
czony do urządzenia i gniazda zasilania. Ustawiła system 
w wygodnym miejscu, aby widoczny był ekran monitora. 
Włączyła zasilanie. Podłączyła płytkę uziemiającą jedno-
razowego użytku. Podłączyła elektrodę RF do rękojeści 
wielorazowego użytku. Ułożyła pacjentkę w pozycji lito-
tomijnej (pozycja ciała na wznak z nogami oddzielonymi, 
zgiętymi i podtrzymywanymi w uniesionych strzemionach). 
Upewniła się, że w tym położeniu możliwe jest przykłada-
nie i mocne dociskanie elektrody do skóry. Płytkę uziemia-
jącą zamocowała na lewym pośladku kobiety, mocno do-
ciskając w jej środkowej części, aby uniknąć powstawania 
pęcherzyków powietrza. 

Procedura
Położna naniosła bezbarwny żel ultrasonografi czny na 
okolicę poddawaną zabiegowi. Dokładnie pokryła nim 
skórę dość grubą warstwą. Zastosowała żel niezawierają-
cy gliceryny – według zaleceń producenta aparatu. Począt-
kowo ustawiła temperaturę 35°C, następnie zwiększała ją 
stopniowo o 1–2°C, odpowiednio do poziomu tolerancji 
pacjentki. Okolicę zabiegu podzielono na dwie strefy: war-
gi sromowe mniejsze i większe oraz przedsionek pochwy. 
Dla pierwszego obszaru zastosowano temperaturę 45°C, 
natomiast dla drugiego temperaturę 47°C. Wspomniane 
ustawienia dotyczą wszystkich trzech zabiegów. 

Rozpoczęcie zabiegu oraz technika wykonania 
W obszarze warg sromowych większych i mniejszych lekarz 
umieścił elektrodę na skórze, aby stykała się z nią całą po-
wierzchnią. Dociskając głowicę, uruchomił pedałem emisję 
fal o częstotliwości radiowej. Elektrodę przesuwał obustron-
nie od najniższej krawędzi wzgórka łonowego do krocza 
i bocznie do fałdów pachwinowych, również do napletka 
łechtaczki. Czas ogrzewania tej strefy wynosił 10 min.

W okolicy przedsionka pochwy wykonano zabieg na 
górnym sklepieniu oraz dolnej ścianie. Lekarz przesuwał 
elektrodę posuwistymi ruchami w kształcie półksiężyca, 
do środka i na zewnątrz. Zakres ruchu obejmował głębo-
kość 2–5 cm. Czas ogrzewania tej strefy wynosił 20 min.

Zabieg rozpoczęto od wykonywania małych posuwi-
stych ruchów i stopniowo je poszerzano oraz wydłużano. 
Każdą okolicę zabiegu rozgrzano do jednolitej temperatu-
ry głowicy. 

Po zabiegu
Położna oczyściła skórę pacjentki, usuwając pozostało-
ści żelu ultrasonografi cznego. Sprawdziła miejsce przy-

czepienia płytki uziemiającej po jej usunięciu. Uprzedziła 
pacjentkę o możliwości odczuwania ciepła i wystąpienia 
łagodnego zaczerwienienia skóry. Położna poinformowa-
ła o ewentualnym łagodnym obrzęku w okolicy poddanej 
zabiegowi RF. Objawy te powinny ustąpić w ciągu 30 min 
po zakończeniu zabiegu. Położna udzieliła pacjentce infor-
macji na temat zaleceń po zabiegu oraz wskazała, kiedy 
powinna skontaktować się z lekarzem. Według zaleceń 
można podjąć typową codzienną aktywność fi zyczną 
i współżycie bezpośrednio po zabiegu, jeśli nie wystąpi-
ło nieprawidłowe krwawienie. Nie ma ograniczeń od-
nośnie kąpieli pod prysznicem, w wannie oraz pływania 
w basenie. Konieczność konsultacji lekarskiej następuje, 
gdy wystąpią: krwawienie po zabiegu utrzymujące się 
powyżej 24 h, ból, którego nie można zwalczyć środkami 
przeciwbólowymi dostępnymi bez recepty, skurcz utrzy-
mujący się dłużej niż 24 h, utrzymująca się gorączka, prze-
kraczająca 38,3°C. 

Pacjentka dobrze tolerowała zabieg. Była spokojna 
i współpracująca. Odpowiadała na pytania lekarza pod-
czas zabiegu. Po ukończeniu procedury skóra zaróżowiona 
i ciepła. Maksymalna głębokość pochwy 5 cm. Brak za-
czerwienienia w miejscu zamocowania płytki uziemiającej. 
Skóra nieuszkodzona. Kobieta po zabiegu była w stanie 
ogólnym i psychicznym dobrym. 

Zaplanowano kolejny zabieg na 24 kwietnia 2018 roku.  

Zabieg II
Dnia 24 kwietnia pacjentka zgłosiła się do planowanego 
zabiegu. Przed zabiegiem odbyła się kwalifi kacja. Zabieg 
odbył się według procedury opisanej w zabiegu I. Pacjent-
ka przed zabiegiem znajdowała się w stanie ogólnym i psy-
chicznym dobrym. Była zaskoczona odczuwalnymi efekta-
mi po I zabiegu. Kobieta była nastawiona pozytywnie do 
kolejnej sesji. Tym razem wiedziała czego się spodziewać, 
więc nie była zestresowana. 

Ocena nasilenia poszczególnych objawów przed tera-
pią RF według badanej (w punktacji od 1 do 5): Wiotkość 
pochwy: Bardzo luźna 1 2 3 4 5 Bardzo ciasna; Satysfakcja 
ze współżycia seksualnego:  Niezadowalająca 1 2 3 4 5 Sa-
tysfakcjonująca; Zdolność do orgazmu: Nigdy 1 2 3 4 5 Za-
wsze; Wilgotność pochwy podczas aktywności seksualnej: 
Bardzo sucha 1 2 3 4 5 Bardzo mokra; Możliwość kontrolo-
wania utrzymania moczu podczas kaszlu: Brak kontroli 1 2 
3 4 5 Pełna kontrola; Możliwość kontrolowania strumienia 
moczu (start i stop): Brak kontroli 1 2 3 4 5 Pełna kontrola; 
Częstość odczuwania nagłego parcia na mocz (poczucie, 
że trzeba iść do toalety): Bardzo często 1 2 3 4 5 Bardzo 
rzadko.



Wykorzystanie radiofrekwencji w rozwiązywaniu problemów uroginekologicznych u kobiet w wieku okołomenopauzalnym...

59

Pacjentka dobrze tolerowała zabieg. Była spokojna, 
odpowiadała na pytania lekarza. Po ukończeniu procedury 
skóra zaróżowiona i ciepła. Maksymalna głębokość po-
chwy 5 cm. Brak zaczerwienienia w miejscu zamocowania 
płytki uziemiającej. Skóra nieuszkodzona. Kobieta po za-
biegu była w stanie ogólnym i psychicznym dobrym. Nie 
mogła doczekać się rezultatu drugiego zabiegu.

Zaplanowano kolejny zabieg na 30 sierpnia 2018 roku.

Zabieg III
Dnia 30 sierpnia pacjentka zgłosiła się do planowanego za-
biegu. Przed zabiegiem odbyła się kwalifi kacja. Zmieniono 
dwa parametry w stosunku do opisu procedury w zabiegu 
I. Czas ogrzewania okolicy warg sromowych mniejszych 
i większych wydłużono do 12 minut. Zakres ruchu w drugiej 
strefi e zabiegu obejmował głębokość 2–7 cm. Pacjentka 
przed zabiegiem znajdowała się w stanie ogólnym i psy-
chicznym dobrym. Zauważyła znaczną poprawę w wystę-
powaniu swoich objawów. Miało to wpływ na zmianę jej 
stosunków z mężem. Kobieta zmieniła postrzeganie wła-
snego ciała. Pogodziła się ze zmianami, jakie przechodził 
jej organizm. Ocena nasilenia poszczególnych objawów 
przed terapią RF według badanej (w punktacji od 1 do 5): 
Wiotkość pochwy: Bardzo luźna 1 2 3 4 5 Bardzo ciasna; 
Satysfakcja ze współżycia seksualnego: Niezadowalająca 1 
2 3 4 5 Satysfakcjonująca; Zdolność do orgazmu: Nigdy 1 
2 3 4 5 Zawsze; Wilgotność pochwy podczas aktywności 
seksualnej: Bardzo sucha 1 2 3 4 5 Bardzo mokra; Moż-
liwość kontrolowania utrzymania moczu podczas kaszlu: 
Brak kontroli 1 2 3 4 5 Pełna kontrola; Możliwość kontrolo-
wania strumienia moczu (start i stop): Brak kontroli 1 2 3 4 
5 Pełna kontrola; Częstość odczuwania nagłego parcia na 
mocz (poczucie, że trzeba iść do toalety): Bardzo często 1 
2 3 4 5 Bardzo rzadko.

Pacjentka dobrze tolerowała zabieg. Była spokojna 
oraz współpracująca. Po ukończeniu procedury skóra 
zaróżowiona i ciepła. Maksymalna głębokość pochwy: 
7 cm. Brak zaczerwienienia w miejscu zamocowania płyt-
ki uziemiającej. Skóra nieuszkodzona. Kobieta po zabiegu 
w stanie ogólnym i psychicznym dobrym. Była bardzo 
zadowolona z tego, że zakończyła leczenie, a terapia RF 
przyniosła oczekiwane rezultaty.

Podsumowanie
Hipoestrogenizm, czyli obniżenie poziomu estrogenów 
w organizmie, jest źródłem takich problemów, jak: obniże-
nie napięcia mięśni gładkich oraz poprzecznie prążkowa-
nych przepony moczowo-płciowej, zmniejszenie grubości 
śluzówki cewki moczowej i pęcherza moczowego, zmia-
ny zanikowe tkanki łącznej, zmniejszenie ilości kolagenu, 

zmiany w aparacie łącznotkankowym przepony moczo-
wo-płciowej oraz atrofi a pochwy i sromu [2].

W 2014 roku Międzynarodowe Towarzystwo Badań 
Zdrowia Seksualnego Kobiety oraz Amerykańskie Towa-
rzystwo Menopauzalne stworzyły nową defi nicję atrofi i 
urogenitalnej – urogenitalny zespół menopauzalny (GSM –
z ang. Genitourinary Syndrome of Menopause). Łączy on 
w sobie atrofi ę sromu i pochwy (VVA – z ang. Vulvovaginal 
Atrophy) oraz zaburzenia dolnego odcinka układu moczo-
wego, spowodowane obniżonym poziomem estrogenów 
w wieku menopauzalnym [5, 6, 7]. Zespół ten obejmuje 
objawy ginekologiczne, urologiczne oraz seksualne. Wy-
stępują one u 40–54% kobiet w wieku pomenopauzalnym. 
Do symptomów ze strony narządów płciowych należą: 
ból pochwy lub miednicy mniejszej, suchość pochwy, po-
drażnienie, tkliwość narządów płciowych, świąd, rumień 
sromu, rozluźnienie błony śluzowej pochwy, wygładzenie 
ścian pochwy, zrastanie warg sromowych mniejszych oraz 
zwężenie wejścia do pochwy. Zaburzenia ze strony układu 
moczowego obejmują: częstomocz, parcie naglące, nyk-
turię, wysiłkowe nietrzymanie moczu, objawy dyzuryczne 
i nawracające zakażenia układu moczowego. Do dys-
funkcji seksualnych objawiających się w GSM zalicza się: 
utratę libido, suchość pochwy, bolesne stosunki płciowe 
(dyspareunia), ból miednicy mniejszej oraz krwawienia 
bądź plamienia podczas stosunku. Wśród dominujących 
symptomów spowodowanych hipoestrogenizmem znaj-
dują się: suchość pochwy (75% pacjentek w wieku po-
menopauzalnym), dyspareunia (38%) oraz świąd sromu 
i pochwy (15%) [6, 7]. Wszystkie wymienione wyżej obja-
wy mają negatywny wpływ na ogólną jakość życia kobie-
ty. Oprócz niedoboru endogennego estrogenu (estradiolu) 
do czynników ryzyka wystąpienia GSM zalicza się jatro-
genny hipoestrogenizm (w wyniku obustronnego wycięcia 
przydatków), palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, 
abstynencję płciową lub rzadkie współżycie oraz brak ak-
tywności fi zycznej [7]. Najważniejsze w diagnostyce GSM 
są odpowiednio zebrany wywiad oraz badanie ginekolo-
giczne. Podejrzewając ten zespół, należy różnicować go 
z infekcjami narządów płciowych, alergiami kontaktowy-
mi, np. na używane kosmetyki oraz zmianami nowotwo-
rowymi [7]. Opisywana w pracy pacjentka, będąca w wie-
ku pomenopauzalnym, zgłosiła się do kliniki z objawami 
typowymi dla GSM. Kobieta oceniła w pierwszym kwe-
stionariuszu wiotkość pochwy jako bardzo luźną, satys-
fakcję ze współżycia seksualnego jako niezadowalającą, 
zdolność do orgazmu jako bardzo rzadką oraz wilgotność 
pochwy jako bardzo suchą. Ponadto pacjentka zazna-
czyła, iż występują u niej zaburzenia związane z mikcją. 
Do wystąpienia zaburzeń, oprócz naturalnie obniżonego 
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poziomu estrogenów w wyniku zmian menopauzalnych, 
mógł się przyczynić brak aktywności fi zycznej u pacjentki 
(wynikający z pracy w biurze – siedzący tryb życia), który 
jest jednym z czynników ryzyka GSM.

Według danych opracowanych w trakcie 6. Międzyna-
rodowych Konsultacji nad Inkontynencją (ICI – z ang. In-
ternational Consultations on Incontinence), nietrzymanie 
moczu (NM) jest chorobą, na którą cierpi 4–8% całej po-
pulacji [8]. Schorzenie to uzyskało status choroby społecz-
nej, co stanowi o dużym wymiarze tego problemu. W 2010 
roku liczba kobiet chorujących na NM w przedziale wieko-
wym 45–84 lat wynosiła 873 665 tys. [9]. WNM jest defi -
niowane jako mimowolna utrata moczu, wtórna do wzro-
stu ciśnienia śródbrzusznego, przy jednoczesnym braku 
skurczu mięśnia wypieracza. Charakteryzuje się niezależną 
od woli utratą moczu w wyniku wysiłku fi zycznego, takie-
go jak: kaszel, kichanie, podnoszenie lub ćwiczenia fi zycz-
ne [10, 11]. Zaburzenie to koreluje z niewydolnością aparatu 
wieszadłowego, który podtrzymuje cewkę mięśniową, lub 
zwiotczeniem zwieracza cewki moczowej [9]. Do czyn-
ników ryzyka WNM zalicza się wiek (występowanie NM 
wzrasta wraz ze starzeniem się organizmu), otyłość, ciążę 
i poród, histerektomię, palenie tytoniu, zaparcia, meno-
pauzę (związaną z niedoborem estrogenów i nieprawidło-
wym metabolizmem kolagenu), ciężką pracę fi zyczną bądź 
intensywny wysiłek fi zyczny [9, 11, 12]. Etiologia WNM nie 
jest do końca znana, jednak porody drogami natury i to-
warzyszące im urazy dna miednicy są uznane jako jedna 
z możliwych przyczyn tego zaburzenia [10]. Opisywana 
w pracy pacjentka przebyła poród siłami natury, co mogło 
mieć wpływ na wystąpienie u niej WNM. Ponadto kobieta 
przebyła już menopauzę i występował u niej niedobór es-
trogenów, który spowodował zmiany atrofi czne w dolnym 
odcinku układu moczowego. W wyniku atrofi i urogenital-
nej u pacjentki wystąpiły zaburzenia mikcji. 

WNM ma bardzo negatywny wpływ na jakość życia 
kobiet, często ograniczając je w sferze zawodowej, socjal-
nej, seksualnej oraz rekreacyjnej. Powoduje to obniżenie 
samooceny oraz niechęć do swojego ciała, wstyd [13]. 
Podobnie było u opisywanej pacjentki. Czuła niechęć do 
swojego ciała, była zmęczona uporczywymi symptomami 
oraz bierną postawą wobec problemu. W pierwszym kwe-
stionariuszu kobieta oceniła możliwość utrzymania moczu 
podczas kaszlu jako brak kontroli, możliwość kontrolowa-
nia strumienia moczu jako brak kontroli oraz zaznaczyła, 
że bardzo często ma poczucie nagłego parcia na mocz. Pa-
cjentka podkreślała w rozmowie z położną, iż WNM jest 
dla niej problemem bardzo krępującym, który zaburza jej 
życie codzienne. Jej samoocena bardzo spadła w wyniku 
wystąpienia wyżej wymienionych objawów. 

Z badania przeprowadzonego na 133 kobietach 
z WNM, w czterech poradniach w województwie lu-
belskim w latach 2006–2007, aż 16,2% pacjentek ocze-
kiwało od położnych wsparcia psychicznego w swoim 
wstydliwym problemie [12]. Podobnie zachowywała się 
opisywana pacjentka, która okazywała potrzebę rozmowy 
z położną w klinice. Po uzyskaniu dokładnych informacji 
dotyczących zabiegu poczuła ulgę i zadowolenie. Konsul-
tacja z położną dała kobiecie wsparcie psychiczne, którego 
potrzebowała. 

W zależności od stopnia nasilenia WNM dostępnych 
jest wiele metod leczenia – poczynając od zmiany stylu 
życia, kończąc na inwazyjnych zabiegach operacyjnych. 
Te ostatnie stanowią standard leczenia tego schorzenia, ze 
względu na wysoką skuteczność i niski odsetek powikłań. 
Metoda operacyjna nie przywraca jednak pełnej fi zjolo-
gii mechanizmu przeciwstawiania się wzrostom ciśnienia 
śródbrzusznego [14]. Leczenie WNM powinno się rozpo-
cząć od najmniej inwazyjnych metod. Do sposobów lecze-
nia zachowawczego zalicza się, m.in. zmiany w stylu życia, 
fi zykoterapię mięśni przepony moczowo-płciowej, środki 
mechaniczne oraz farmakoterapię. Opisywana w pracy 
pacjentka nie próbowała wcześniej żadnej z wyżej wy-
mienionych metod leczenia WNM. Podobnie wiele innych 
kobiet (prawie 40%) czeka średnio 5 lat, zanim sięgną po 
pomoc lekarską. Wynika to najprawdopodobniej z tego, że 
pacjentki godzą się ze swoim problemem, uważając iż jest 
to nieuchronna część procesu starzenia się bądź nie mają 
wystarczającej wiedzy na temat możliwości terapeutycz-
nych [15].

Alternatywą leczenia zaburzeń występujących u opisy-
wanej pacjentki jest RF. Metoda ta jest nieinwazyjna, bez-
pieczna i dobrze tolerowana przez pacjentki. Nie wymaga 
znieczulenia. Zaleca się jej stosowanie w leczeniu objawów 
GSM, takich jak atrofi a urogenitalna, zaburzenia seksualne 
oraz WNM [5, 16]. Zabieg wykonuje lekarz lub położna. 
W opisywanym przypadku procedurę wykonywał lekarz 
specjalista ginekolog-położnik.

Każda pacjentka przed zabiegiem z użyciem RF musi 
podpisać zgodę, w której opisane są możliwe doznania 
i ryzyko powiązane z zabiegiem oraz przeciwwskazania do 
wykonania procedury. W trakcie zabiegu lub po nim może 
wystąpić uczucie dyskomfortu. Po zakończeniu procedury 
może pojawić się nieznaczne obrzmienie lub okresowe za-
czerwienienie miejsc eksponowanych na promieniowanie, 
uraz jelita i pęcherza moczowego, przejściowa nadmierna 
aktywność pęcherza moczowego oraz bolesne stosunki 
płciowe na skutek zbyt intensywnego działania fal elek-
tromagnetycznych. Może, choć rzadko, dochodzić do bli-
znowacenia w wyniku uszkodzenia skóry, do oparzeń oraz 
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zakażenia dróg moczowych bądź pochwy. Pomimo braku 
przeciwwskazań od producenta klinika ginekologiczna, 
w której wykonywany był zabieg, zaleca nie przeprowa-
dzać go u pacjentek z wszczepionymi rozrusznikami serca 
(wszczepialny kardiowerter-defi brylator serca, zastawki 
mechaniczne, rozruszniki), ciężarnych, kobiet z aktywnymi 
chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz z trwają-
cym zakażeniem układu moczowego.

Ciepło wytwarzane w skórze pod wpływem fal radio-
wych, w zależności od czasu i mocy działania elektrody, 
skraca oraz zagęszcza cząsteczki kolagenu. Z wiekiem licz-
ba włókien kolagenowych w skórze właściwej maleje. Po-
zostałe włókna rozciągają się i ich struktura staje się mniej 
zorganizowana. Podgrzewanie skóry powoduje zwięk-
szenie napięcia włókien kolagenowych oraz stymulację 
fi broblastów do produkcji nowych cząsteczek kolagenu 
i elastyny. Wytwarzane ciepło w tkankach rozszerza na-
czynia krwionośne, co pozytywnie wpływa na odżywienie 
oraz dotlenienie skóry, a także na jej metabolizm. Działając 
RF na nabłonek pochwy, doprowadza się do odtworzenia 
jego grubości oraz większości jego funkcji, między innymi 
wydzielniczej, chłonnej, elastycznej i nawilżającej. W re-
zultacie skóra oraz śluzówka stają się bardziej jędrne i od-
zyskują swoje właściwości, znosząc uporczywe objawy [5]. 
U pacjentki opisywanej w pracy, w wyniku działania RF, 
nabłonek pochwy stopniowo odzyskiwał swoje funkcje. 
Zwiększyła się wilgotność pochwy na skutek wzmożonej 
produkcji śluzu. Tkanki pochwy stały się mniej wiotkie, ule-
gły obkurczeniu, a ich unaczynienie stało się gęstsze. 

Liczne publikacje potwierdzają zwiększoną kontrolę 
moczu po leczeniu RF z kontrolowaną temperaturą. Meto-
da ta wywołuje efekt foto-termiczny na głębokość około 
0,5 mm wewnątrz ścian pochwy, powodując zmniejszenie 
objętości jej tkanek w 30%. W badaniu na 10 kobietach 
z WNM, które zostały poddane terapii z użyciem RF, po 
zabiegu 7 na 10 pacjentek (70%) uzyskało wynik nega-
tywny próby kaszlowej. Rezultaty postępowały nawet do 
12 tygodni po zabiegu. Efekt kliniczny był podparty po-
zytywnymi zmianami histologicznymi w tkankach ścian 
pochwy. Dodatkowo dowiedziono, iż terapia RF zwiększa 
liczbę bakterii Lactobacillus [17]. U opisywanej pacjentki 
nastąpiła poprawa w kontrolowaniu moczu. Bardzo rzad-
ko występowało u niej nagłe parcie na mocz. Tkanki ścian 
pochwy uległy obkurczeniu, dzięki czemu stały się jędrne. 
Pacjentka odzyskała niemalże pełną kontrolę nad strumie-
niem moczu oraz trzymaniem moczu podczas wysiłku. 
Natomiast nie zbadano po zabiegu poziomu bakterii Lac-
tobacillus oraz nie wykonano próby kaszlowej. 

W badaniu prowadzonym przez Monigue i wsp. grupę 
10 kobiet z objawami rozluźnienia pochwy, VVA, zaburze-

niami seksualnymi oraz WNM poddano trzem zabiegom 
z użyciem RF, w odstępach co 4 tygodnie między każdą 
procedurą. Sprawdzono subiektywne odczucia kobiet po 
terapii RF 10, 30, 60 oraz 120 dni po ukończeniu leczenia. 
Po 120 dniach 77,8% pacjentek było usatysfakcjonowanych 
lub bardzo usatysfakcjonowanych efektami terapii. 42,9% 
wykazało co najmniej 50% poprawę zaburzeń seksual-
nych, 55,6% co najmniej 50% poprawę objawów WNM 
oraz 57,1% zgłosiło 51–75% poprawę objawów VVA. 
Wszystkie pacjentki zgłosiły znaczącą poprawę satysfak-
cji z ich życia seksualnego [5]. Podobne badanie przepro-
wadził Alinsod R.M. Procedurze RF zostały poddane 23 
kobiety w przedziale wiekowym 26–58 lat, z czego 5 pań 
było w wieku menopauzalnym, a 6 w perimenopauzal-
nym. Badane zgłosiły się z objawami rozluźnienia pochwy, 
zaburzeniami seksualnymi (17 kobiet), WNM (6 kobiet) 
oraz atrofi ą pochwy (8 kobiet). Wszystkie pacjentki zo-
stały poddane najwyżej trzem zabiegom RF w odstępach 
4–6 tygodni. W rezultacie 6 kobiet poddało się jednemu 
zabiegowi ze względu na wysoką satysfakcję z efektów 
po pierwszej terapii RF, 17 pacjentek wzięło udział w dru-
gim zabiegu, natomiast w trzecim 11. Nie zgłoszono żad-
nych objawów niepożądanych po zabiegu ani komplikacji 
w trakcie. Wszystkie pacjentki zauważyły poprawę lub 
zanik objawów, z którymi zgłosiły się do badania, nieza-
leżnie od liczby wykonanych zabiegów. Wszystkie kobiety 
z WNM zgłosiły zmniejszenie bądź brak mimowolnej 
utraty moczu. Przed terapią RF pacjentki te miały 1–5 epi-
zodów dziennie „gubienia” moczu, zużywając przy tym 
1–5 wkładek higienicznych każdego dnia. Po ukończeniu 
terapii 5 na 6 kobiet z WNM nie wymagało już używa-
nia wkładek i nie zgłosiły ani jednego epizodu bezwolnej 
utraty moczu. Wszystkie pacjentki z zaburzeniami seksu-
alnymi (zaburzenia orgazmu) zgłosiły znaczącą poprawę 
w postaci częstszych, bardziej intensywnych i szybszych 
orgazmów. Działanie RF zwiększyło unaczynienie, a zatem 
wrażliwość łechtaczki oraz sromu na bodźce z zewnątrz. 
Wszystkie pacjentki z atrofi ą pochwy zgłosiły rozwiązanie 
swojego problemu w postaci poprawy nawilżenia pochwy 
i co z tego wynika, braku potrzeby korzystania z lubrykan-
tów. Badane opisały procedurę RF jako przyjemną i bardzo 
wygodną, gdyż nie wymaga ona znieczulenia ani specjal-
nego przygotowania. Po zabiegu pacjentki mogły wrócić 
do normalnych czynności codziennych, uwzględniając 
współżycie zaraz po procedurze. Po zakończeniu bada-
nia wszystkie pacjentki były usatysfakcjonowane efektem 
końcowym oraz zaznaczyły, że na pewno poleciłyby tera-
pię RF swoim bliskim [16].

Coraz więcej źródeł naukowych opisuje, iż leczenie 
RF z kontrolowaną temperaturą jest bezpieczne, wygod-
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ne i dobrze tolerowane przez pacjentki. Metoda ta jest 
efektywna w leczeniu rozluźnionych tkanek pochwy, ze-
wnętrznej i wewnętrznej VVA, WNM oraz zaburzeń sek-
sualnych – przede wszystkim zaburzeń orgazmu. Kliniczne 
efekty są widoczne bezpośrednio po pierwszym zabiegu 
i postępują przez kolejne 3 miesiące [16]. Opisywana 
w pracy pacjentka, podobnie jak grupy badawcze w litera-
turze naukowej, również była bardzo usatysfakcjonowana 
efektami zabiegów. Pierwsze rezultaty pacjentka zauwa-
żyła już po jednym zabiegu. Po około czterech tygodniach 
od zabiegu kobieta zgłosiła poprawę w zdolności do orga-
zmu, wilgotności pochwy podczas aktywności seksualnej 
oraz w objawach nietrzymania moczu. Po około czterech 
miesiącach od drugiego zabiegu, pacjentka zgłosiła jeszcze 
bardziej korzystną zmianę w wiotkości pochwy, wilgotno-
ści pochwy podczas aktywności seksualnej oraz w obja-
wach WNM. Kobieta odzyskała kontrolę nad mikcją oraz 
bardzo rzadko odczuwała nagłe parcie na mocz. Po ukoń-
czeniu leczenia pacjentka była bardzo zadowolona z ogól-
nej poprawy jej jakości życia. Poprawiła się jej samoocena, 
kobieta poczuła się dobrze we własnym ciele. Zniesienie 
uciążliwych objawów miało duży wpływ na jej satysfakcję 
z życia seksualnego i stosunki z mężem, co wcześniej sta-
nowiło duży problem psychologiczny dla pacjentki. 

Oświadczenia  

Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów 
Autorzy deklarują brak konfl iktu interesów.

Źródła finansowania 
Autorzy deklarują brak źródeł fi nansowania. 

Piśmiennictwo
Włodarczyk M, Dolińska-Zygmunt G. Wyznaczniki poczucia 1. 
jakości zdrowia kobiet w okresie okołomenopauzalnym, Im-
puls, Kraków 2018: 12–41.
Brodowska A. Ginekologia od teorii do praktyki, Wydawnic-2. 
two Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 
Szczecin 2014: 179–185.
Grzechocińska B. Problemy okresu menopauzy. Możliwości 3. 
terapii, Borgis-Medycyna Rodzinna 2/2004: 55–60.
Kuźlik R. Radiofrekwencja w ginekologii estetycznej, Gineko-4. 
logia Plastyczna i Rekonstrukcyjna 1/2018: 18–19.
Wańczyk-Baszak J, Woźniak S, Milejski B, Paszkowski T. Gen-5. 
itourinary syndrome of menopause treatment using lasers 
and temperature-controlled radiofrequency, Menopause Rev 
2018; 17(4): 180–184.
Gaspar A, Maestri S, Silva J et al. Intraurethral Erbium: YAG 6. 
Laser for the Management of Urinary Symptoms of Genito-

urinary Syndrome of Menopause: A Pilot Study, Lasers in Sur-
gery and Medicine, 2018; 50: 802–807.
Kamiński P, Szafarowska M. Atrofi a urogenitalna i urogeni-7. 
talny zespół menopauzalny, W: Baranowski W, Rogowski A, 
Uroginekologia, Medical Tribune Polska, Warszawa 2018: 
103–107.
Gackiewicz M, Klein N, Michałek T, Poryszewska A. Raport 8. 
pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej 2017, 6. Edy-
cja raportu World Continence Week 2017, Warszawa, czer-
wiec 2017.
Chmielewska D, Kwaśna K, Piecha M i wsp. Wybrane metody 9. 
zachowawczego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu  
– aktualne poglądy. Część 1, Przegląd Menopauzalny 2012; 4: 
264–268.
Rechberger T, Wróbel A. Patofi zjologia zaburzeń mikcji – wy-10. 
siłkowe nietrzymanie moczu, W: Rechberger T. Nietrzymanie 
moczu i zaburzenia statyki dna miednicy u kobiet, Termedia 
Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2009: 37–47.
Teatin Juliato CR, Baccaro LF, Pedro AO et al. Factors associat-11. 
ed with urinary incontinence in middle-aged women: a pop-
ulation-based household survey, Int Urogyecol J, 2017; 28: 
423–429.
Adamczuk J, Kraczkowski JJ, Robak JM, Żurawska vel Dziurawiec 12. 
K. Rola położnej a oczekiwania kobiet z wysiłkowym nietrzyma-
niem moczu, Probl Hig Epidemiol 2011; 92(3): 675–678.
Juma S, Appell RA. Nonsurgical transurethral radiofrequency 13. 
treatment of stress urinary incontinence in women, Wom-
en’s Health, 2007; 3(3): 291–299.
Futyma K. Patofi zjologia nietrzymania moczu. W: Baranow-14. 
ski W, Rogowski A. Uroginekologia, Medical Tribune Polska, 
Warszawa 2018: 55–62. 
Miotła P, Tomaszewski J. Zachowawcze metody leczenia nie-15. 
trzymania moczu u kobiet, W: Rechberger T. Nietrzymanie 
moczu i zaburzenia statyki dna miednicy u kobiet, Termedia 
Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2009: 151–164.
Alinsod RM. Temperature controlled radiofrequency for vul-16. 
vovaginal laxity, prime-journal.com, July/August 2015: 16–21.
Tadir Y, Gaspar A, Lev-Sagie A et al. Light and Energy Based 17. 
Therapeutics for Geniturinary Syndrome of Menopause: 
Consensus and Controversies, Lasers in Surgery and Medi-
cine, Wiley Periodicals, Inc. 2017; 49: 137–159. 

Zaakceptowano do edycji: 1.06.20 
Zaakceptowano do publikacji: 1.09.20   

Adres do korespondencji:
Agnieszka Nowacka 
Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej 
Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
ul. Litewska 14/16
00-575 Warszawa
tel. (022) 1169202
e-mail: agnieszka.nowacka@wum.edu.pl  



Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 1 (62) 2020

63

PR
AC

A 
PO

GL
ĄD

OW
A

© Copyright by Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

EDUKACJA ZDROWOTNA W ZAWODZIE RATOWNIKA MEDYCZNEGO. 
ASPEKTY PRAWNE
HEALTH EDUCATION IN THE PROFESSION OF A PARAMEDIC. LEGAL ASPECTS 

Arkadiusz Rutkowski1, Sebastian Stankiewicz2, Jarosław Chmielewski3

1 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 
2 Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu
3 Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2020.10

STRESZCZENIE 
Ratownicy medyczni posiadając wiedzę na temat znaczenia edukacji zdrowotnej, wynikającą z ich dotychczas odbytego kształcenia i doświadczenia zawo-
dowego, powinni podejmować działania na rzecz poprawy zdrowia jednostek i społeczeństwa. Tego typu działania mogą być realizowane przez nich zarów-
no podczas pracy w zespołach ratownictwa medycznego, jak również poza jednostkami Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Ocena możliwo-
ści edukacyjnych ratowników medycznych w zakresie zdrowia wymaga prowadzenia badań naukowych w tym zakresie. Może to przyczynić się do wykorzy-
stania potencjalnie istotnego narzędzia do poprawy kondycji zdrowotnej społeczeństwa. Celem niniejszego artykułu jest próba dokonania analizy aktual-
nego stanu prawnego w kontekście zawodu ratownika medycznego i jego edukacyjnych możliwości oddziaływania na zdrowie populacji.

Słowa kluczowe: ratownik medyczny, edukacja zdrowotna, aspekt prawny.

ABSTRACT
Paramedics have knowledge about the importance of health education resulting from their education and professional experience. They should take ac-
tion to improve the health of individuals and society. Such activities can be carried out by them while working in medical rescue teams as well as outside 
the units of the State Medical Rescue System. Assessment of educational opportunities of paramedics in the fi eld of health requires conducting scientifi c 
research in this area. This can lead to the use of a potentially important tool to improve the health of the society. The purpose of this article is to attempt 
to analyze the current legal status in the context of the profession of paramedic and their educational potential to affect the health of the population.

Keywords: paramedic, health education, legal aspect.

Wstęp
Działaniami zmierzającymi do poprawy stanu zdrowia 
społeczeństwa zajmuje się obecnie wiele środowisk na-
ukowych, społecznych, gospodarczych i politycznych. 
Przyświeca im idea zmiany podejścia do dbałości o zdro-
wie polegająca na wzmocnieniu realizacji profi laktyki oraz 
edukacji zdrowotnej wśród społeczeństwa. 

W Polsce podstawowe działania na rzecz zdrowia re-
alizowane są w ramach Narodowego Programu Zdrowia 
na lata 2016–2020 [1]. Jego celem strategicznym jest wy-
dłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej 
z nim jakości życia ludności, a także zmniejszenie nierów-
ności społecznych związanych ze zdrowiem. W programie 
tym wskazano 6 celów operacyjnych, tj.: poprawę sposo-
bu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fi zycznej 
społeczeństwa; profi laktykę i rozwiązywanie problemów 
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, 
uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami 
ryzykownymi; profi laktykę problemów zdrowia psychicz-

nego i poprawę dobrostanu psychicznego społeczeństwa; 
ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagro-
żeń fi zycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku 
zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz 
nauki; promocję zdrowego i aktywnego starzenia się; po-
prawę zdrowia prokreacyjnego [2]. Realizacja powyższych 
założeń wiąże się z koniecznością podjęcia współpracy 
przez poszczególne organy administracji publicznej i po-
dejmowania przez nie działań służących poprawie ogólne-
go stanu zdrowia społeczeństwa. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) we 
wszystkich państwach powinna istnieć łatwo dostępna 
i skuteczna edukacja zdrowotna, ukierunkowana na po-
prawę kompetencji w promowaniu zdrowia i zwiększaniu 
świadomości zdrowotnej w różnych sektorach [3]. Oczy-
wista wobec powyższego wydaje się być teoria, że pro-
mowanie zdrowia jest jednym z fi larów współczesnego 
systemu ochrony zdrowia. Może odbywać się ono poprzez 
udzielanie porad i edukację zdrowotną w warunkach pod-
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miotu leczniczego, szkoły, uczelni, podczas szkoleń czy 
sympozjów, jak również w życiu prywatnym.

Założenia edukacji zdrowotnej
Pojęcie „edukacja zdrowotna” jest różnie defi niowane 
w literaturze przedmiotu. Zdaniem Macieja Demela odnosi 
się ono do działań ukierunkowanych na wytwarzanie na-
wyków bezpośrednio lub pośrednio związanych z ochroną 
oraz doskonaleniem zdrowia fi zycznego i psychicznego. 
Ponadto edukacja zdrowotna ma za zadanie również wy-
rabianie odpowiednich sprawności, kształtowanie woli 
i postaw umożliwiających stosowanie zasad higieny, sku-
teczną pielęgnację, zapobieganie chorobom i leczenie, 
a także pobudzanie pozytywnego zainteresowania spra-
wami zdrowia za pośrednictwem epizodycznego i syste-
matycznego wzbogacania i pogłębiania wiedzy o sobie 
oraz o prawach determinujących działania w zakresie 
zdrowia publicznego [4]. Według Trefora Williamsa eduka-
cja zdrowotna rozumiana jest jako proces, w którym ludzie 
uczą się sposobu dbania o zdrowie własne i społeczno-
ści, w której żyją [5]. Z kolei defi nicja edukacji zdrowotnej 
amerykańskiego Komitetu Wspólnego ds. Edukacji Zdro-
wotnej i Promocji Terminologii (Joint Committee on Health 
Education and Promotion Terminology) kładzie nacisk na 
nabywanie przez jednostki, grupy ludzkie oraz określone 
społeczności informacji i umiejętności umożliwiających 
podejmowanie decyzji zdrowotnych cechujących się od-
powiednią jakością [6], a więc dokonywanie świadomych 
wyborów, które dotyczą zdrowia, opartych na możliwie 
najwyższej jakościowo wiedzy. W ogólnej ocenie należy 
podkreślić, iż zadaniem edukacji zdrowotnej powinno być 
stworzenie ludziom warunków do nabywania kompetencji 
w obszarze ochrony, utrzymania i doskonalenia zdrowia 
własnego oraz innych ludzi, zaś jej istota musi opierać się 
na  kształtowaniu właściwych postaw i umiejętności ży-
ciowych, umożliwiających dokonywanie działań na rzecz 
zdrowia własnego i innych, a także tworzenia zdrowego 
środowiska [7].

Celem skutecznej realizacji założeń współczesnej 
edukacji zdrowotnej niezbędny jest odpowiednio wysoki 
poziom kompetencji osób prowadzących działania z tego 
zakresu. W Stanach Zjednoczonych specjaliści edukacji 
zdrowotnej (czyli edukatorzy zdrowia) odgrywają kluczo-
wą rolę w systemie ochrony zdrowia. Ich kompetencje, 
bazujące na umiejętnościach wykorzystywania odpowied-
nich strategii oraz metod edukacyjnych mają na celu two-
rzenie właściwych procedur oraz kształtowanie polityki 
i systemów sprzyjających zdrowiu jednostek, grup ludzkich 
oraz określonych społeczności [6]. Jak podkreślają Anna 

Rezner, Witold Rezner i in. rola edukatorów zdrowia jest 
złożona i wykracza poza proste przekazywanie wiedzy 
o zdrowiu i chorobie. Uwzględnia ona szeroki wachlarz 
działań, z użyciem różnych metod i technik nakierowanych 
na poprawę statusu zdrowotnego, wypracowanych na 
bazie dorobku teoretycznego i praktycznego specjalistów 
z licznych dziedzin, poruszających różnorodne zagadnienia 
z zakresu edukacji zdrowotnej [8]. 

Edukacja zdrowotna w kontekście zawodu 
ratownika medycznego
Dynamiczny postęp w obszarze zdrowia publicznego na 
świecie przyczynił się również do wyodrębnienia w Polsce, 
w klasyfi kacji zawodów i specjalności [9], profesji: „specja-
listy zdrowia i edukacji zdrowotnej”, „pielęgniarki – specjali-
sty promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej” oraz „położnej 
– specjalisty promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej”. Do 
ich zadań należy przede wszystkim: organizowanie stano-
wiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony przeciwpo-
żarowej, ergonomii i ochrony środowiska; identyfi kowanie 
zagrożeń zdrowotnych populacji; określanie indywidu-
alnych i społecznych potrzeb zdrowotnych; planowanie 
i opracowywanie programów promocji zdrowia; wdraża-
nie i ewaluacja programów promocji zdrowia; realizowanie 
we współpracy z instytucjami, organizacjami państwo-
wymi i społecznymi programów zdrowotnych. Pomimo iż 
w klasyfi kacji zawodów i specjalności nie wskazano wprost 
na profesję „ratownika medycznego – specjalisty promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej”, to członkowie tej grupy za-
wodowej mają możliwość zatrudnienia w charakterze spe-
cjalisty promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, po speł-
nieniu określonych warunków, o których mowa w dalszej 
części niniejszego artykułu.

Należy jednak podkreślić, że pomimo istnienia licznych 
prac naukowych odnoszących się do edukacji zdrowotnej 
realizowanej przez pracowników medycznych szeroko 
pojętego systemu ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarki, 
położne, stomatologów), brakuje obecnie dostatecznego 
zainteresowania badaczy problematyką związaną z dzia-
łaniami edukacyjnymi dotyczącymi zdrowia, które podej-
mowane są przez ratowników medycznych.

Z danych opublikowanych przez Najwyższą Izbę Kon-
troli [10] wynika, że w Polsce pracuje około 13 tysięcy ra-
towników medycznych. Członkowie tej grupy zawodowej 
posiadając wiedzę na temat znaczenia edukacji zdrowot-
nej, wynikającą z ich dotychczas odbytego kształcenia 
i doświadczenia zawodowego, powinni podejmować dzia-
łania na rzecz poprawy zdrowia jednostek i społeczeń-
stwa. Działania o charakterze edukacyjno–zdrowotnym 
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mogą być realizowane przez nich zarówno podczas pracy 
w zespołach ratownictwa medycznego, jak również poza 
jednostkami Systemu Państwowego Ratownictwa Me-
dycznego (np. podczas kampanii zdrowotnych, spotkań 
ze społecznością szkolną czy też w trakcie prowadzonych 
przez nich szkoleń z zakresu pierwszej pomocy). 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że 
niedocenianie możliwości edukacyjnych ratowników me-
dycznych w zakresie zdrowia może w istotny sposób przy-
czynić się do rezygnacji z potencjalnie istotnego narzędzia 
do poprawy kondycji zdrowotnej społeczeństwa. Celem 
zatem niniejszego artykułu jest próba dokonania analizy 
aktualnego stanu prawnego w kontekście zawodu ratow-
nika medycznego i jego edukacyjnych możliwości oddzia-
ływania na zdrowie populacji.

Kształcenie zawodowe ratowników 
medycznych
Uzyskanie przez ratowników medycznych wiedzy mery-
torycznej z zakresu medycyny, jak i umiejętności prowa-
dzenia edukacji zdrowotnej immanentnie powiązane jest 
z systemem ich kształcenia. Stąd w niniejszym artykule 
dosyć obszerna wzmianka na ten temat.

W polskim systemie opieki zdrowotnej zatrudnie-
ni są bowiem ratownicy medyczni, którzy mogli uzyskać 
uprawnienia do wykonywania zawodu w wyniku odbycia 
różnych ścieżek kształcenia w zakresie ratownictwa me-
dycznego. Jedną z tych możliwości było rozpoczęcie przed 
dniem 1 października 2018 r. studiów wyższych na kierunku 
lub specjalności „ratownictwo medyczne” i uzyskanie wła-
ściwego dla tych studiów tytułu zawodowego (licencjata 
lub magistra). Natomiast drugą, niegdyś dość popularną, 
drogę do zawodu stanowiło rozpoczęcie przed dniem 
1 marca 2013 r. nauki w publicznej lub niepublicznej szkole 
policealnej (w przypadku szkoły niepublicznej – posiada-
jącej uprawnienia szkoły publicznej) i uzyskanie dyplomu 
zawodowego właściwego dla tej profesji [11]. 

Zgodnie z jedną z ostatnich nowelizacji ustawy 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym [12] od dnia 
1 października 2018 r. uzyskanie uprawnień właściwych 
do wykonywania zawodu ratownika medycznego będzie 
możliwe jedynie poprzez rozpoczęcie studiów wyższych 
na kierunku „ratownictwo medyczne” (zgodnie ze stan-
dardami kształcenia, o których mowa w art. 68 ust. 1 usta-
wy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce) i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata oraz 
złożenie z wynikiem pozytywnym Państwowego Egza-
minu z Ratownictwa Medycznego. Egzamin ten będzie 
przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną powoły-

waną przez Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych i 
będzie odbywać się w formie testu. 

Należy zatem zauważyć, iż pierwszymi absolwentami 
licencjackich studiów wyższych z zakresu ratownictwa 
medycznego, zobowiązanymi do spełnienia warunku po-
zytywnego złożenia państwowego egzaminu pisemnego, 
będą osoby kończące kształcenie zawodowe w 2021 r. Do 
tego czasu zdobycie wykształcenia właściwego dla zawo-
du ratownika medycznego odbywać się będzie poprzez 
ukończenie studiów licencjackich, spełniających warunki 
wynikające z przepisów zawartych w art. 10 ust. 1 pkt. 4 lit. 
a  Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o PRM. 

Po uzyskaniu kwalifi kacji ratownicy medyczni ze wzglę-
du na brak istnienia odrębnej ustawy „zawodowej” nie 
uzyskują „prawa wykonywania zawodu” i realizują swoje 
czynności zawodowe w oparciu o wiedzę i umiejętności 
uzyskane w toku kształcenia, na podstawie posiadanego 
dyplomu nadającego określone kwalifi kacje. Pomimo zna-
czącej roli ratowników medycznych w polskim systemie 
ochrony zdrowia „prawo wykonywania zawodu” uzyskują  
lekarze i lekarze dentyści, farmaceuci, diagności laborato-
ryjni, felczerzy oraz pielęgniarki i położne, którzy mogą 
realizować swoje czynności służbowe tylko wówczas, gdy 
wydano im ten dokument. Obowiązek jego posiadania 
wynika z przepisów regulujących tylko niektóre zawody 
medyczne [13, 14].

Zawód ratownika medycznego może również wyko-
nywać osoba, która uzyskała stosowne uprawnienia poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli zostały one 
wydane w państwie członkowskim należącym do Unii Eu-
ropejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie człon-
kowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym, wymagane jest uznanie kwalifi kacji w Rzeczypospo-
litej Polskiej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
Natomiast jeżeli uprawnienia do wykonywania zawodu ra-
townika medycznego zostały nabyte poza granicami Polski, 
w  państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europej-
skiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskie-
go EFTA, to w takim przypadku wymagane jest uznanie ich 
w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważne z dyplomem 
uzyskanym w tym kraju (potwierdzającym posiadanie tytu-
łu zawodowego ratownika medycznego) oraz dodatkowo 
uzyskanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zgodnie z właściwymi przepisami.

W toku dokonywania analizy aspektów dotyczących 
obowiązującego systemu edukacji ratowników medycz-
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nych należy zwrócić uwagę na brak przewidzianej możli-
wości dalszego kształcenia dla tej grupy zawodowej na po-
ziomie wyższym niż studia licencjackie (studia pierwszego 
stopnia) i podnoszenia kwalifi kacji w obszarze ratownic-
twa medycznego.

Obecnie żadna ze szkół wyższych w Polsce nie prowa-
dzi studiów drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku 
„ratownictwo medyczne” [15]. Pomimo iż w świetle aktual-
nie obowiązujących przepisów prawa brak jest formalnych 
przeszkód do prowadzenia studiów magisterskich na tym 
kierunku, to nauczanie w obszarze ratownictwa medycz-
nego odbywa się wyłącznie na poziomie studiów licencjac-
kich. Co prawda w ofercie kształcenia niektórych uczelni 
wyższych pojawiły się dedykowane m.in. dla ratowników 
medycznych specjalności, tj. „Medycyna ratunkowa i za-
rządzanie kryzysowe” (oferta studiów Europejskiej Uczel-
ni Społeczno–Technicznej w Radomiu na Wydziale Nauk 
o Zdrowiu oraz zamiejscowym Wydziale Nauk Społecz-
no-Medycznych w Warszawie) [16] czy też „Organizacja 
medycznych czynności ratunkowych i zarządzania kryzy-
sowego” (oferta studiów w języku polskim Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi na Wydziale Nauk o Zdrowiu z Od-
działem Pielęgniarstwa i Położnictwa) [17], prowadzone na 
poziomie studiów magisterskich lecz realizowane są one 
w ramach kierunku „zdrowie publiczne”. 

Regulacje prawne a realizacja edukacji 
zdrowotnej przez ratowników medycznych
Aktem prawnym, który bezpośrednio dotyczy realizacji 
edukacji zdrowotnej przez ratowników medycznych, jest 
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ra-
townictwie Medycznym. Przepis zawarty w art. 11 ust. 1 
pkt. 5 ww. ustawy wskazuje expressis verbis na edukację 
zdrowotną i promocję zdrowia jako jedno z zadań zawo-
dowych, realizowanych w ramach wykonywania zawodu 
ratownika medycznego [11]. Stosowane w ww. akcie nor-
matywnym określenie ustawowe „wykonywanie zawodu 
ratownika medycznego” rozumiane jest jako realizacja 
czynności wskazanych w art. 11 ust. 1 cytowanej wyżej 
ustawy w formie umowy cywilnoprawnej lub umowy 
o pracę, przez osobę posiadającą uprawnienia właściwe 
dla tej profesji [18]. Zgodnie z aktualnie obowiązującą usta-
wą o PRM ratownicy medyczni mogą realizować swoje za-
dania zawodowe w określonych w niej podmiotach i jed-
nostkach: podmiotach leczniczych wskazanych w ustawie 
o działalności leczniczej, w ramach ratownictwa górskiego, 
w ramach ratownictwa wodnego, w ramach ratownictwa 
górniczego, w ramach Morskiej Służby Poszukiwania i Ra-
townictwa, w jednostkach podległych Ministrowi Obrony 
Narodowej niebędących podmiotami leczniczymi,  w jed-

nostkach ochrony przeciwpożarowej, w ramach działań 
antyterrorystycznych realizowanych przez służby podległe 
lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych, w wyodrębnionych oddziałach prewencji 
i pododdziałach antyterrorystycznych, w ramach zadań 
Służby Ochrony Państwa, w ramach zadań Straży Granicz-
nej, na lotniskach, wykonując zadania z zakresu zabezpie-
czenia medycznego imprezy masowej w ramach podmiotu 
leczniczego, w ramach wykonywania transportu sanitar-
nego, w izbach wytrzeźwień oraz na stanowisku dyspozy-
tora medycznego. Szeroki zakres możliwości zatrudnienia 
ratowników w różnego rodzaju podmiotach i jednostkach 
zajmujących się bezpieczeństwem ludności umożliwia 
członkom tej grupy zawodowej utrzymywanie ciągłego 
kontaktu ze społeczeństwem i oddziaływanie na kondycję 
zdrowotną poszczególnych jej uczestników.

Dodatkowo działania z zakresu edukacji zdrowotnej 
mogą być realizowane przez członków tej grupy zawodo-
wej w związku z pracą polegającą na nauczaniu zawodu 
ratownika medycznego, wykonywaniu pracy na rzecz 
doskonalenia zawodowego ratowników medycznych 
i dyspozytorów medycznych, organizowaniu i prowadzeniu 
zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifi kowanej pierw-
szej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych [11]. 
Praca szkoleniowo-dydaktyczna daje przede wszystkim 
szerokie możliwości podejmowania aktywności zmierzają-
cych do poprawy zdrowia edukowanych grup odbiorców. 

Wykonywanie zawodu ratownika medycznego  to rów-
nież kierowanie i zarządzanie ratownikami medycznymi 
oraz dyspozytorami medycznymi, a także zatrudnienie lub 
pełnienie służby na stanowiskach administracyjnych, gdzie 
wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego (art. 11 
ust. 4 pkt. 4 i 5 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o PRM). 
Zarządzanie zasobami ludzkimi ma duże znaczenie, po-
nieważ jest ono ważnym czynnikiem strategicznym każ-
dej jednostki organizacyjnej, wpływającym na jej rozwój 

[19], jak również w kontekście edukacji zdrowotnej daje 
możliwość organizowania dla pracowników różnego ro-
dzaju szkoleń doskonalących z tematyki bazującej na za-
łożeniach współczesnej idei zdrowia publicznego. Ma to 
również istotne znaczenie dla podnoszenia wartości kapi-
tału ludzkiego w zakładzie pracy [20], przez co pozwala na 
optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów ludzkich 
(personelu) w konkretnej placówce medycznej [21].

Kompetencje poszczególnych osób zajmujących się 
promowaniem zachowań korzystnych dla zdrowia są wy-
maganym, ale niewystarczającym warunkiem osiągnięcia 
skutecznych efektów procesu edukacji. Wsparcie ze strony 
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jednostki, w której pracują, jest równie ważne dla skutecz-
nej realizacji strategii zdrowotnych. Na poziomie orga-
nizacyjnym mogą one obejmować szkolenie personelu, 
zapewnienie zasobów, projektowanie właściwych polityk 
i procedur [22]. Kadra kierownicza ma możliwość podej-
mowania czynności zmierzających do wzrostu świado-
mości pracowników, m.in. w zakresie znaczenia edukacji 
zdrowotnej i wydawania zaleceń odnośnie włączania tego 
typu działań w zakres ich obowiązków służbowych.

Należy również zwrócić uwagę na przepisy zawarte 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 
2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających 
zastosowanie w ochronie zdrowia, które dają ratownikom 
medycznym możliwość wykonywania zawodu specjali-
sty promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Warunkiem 
niezbędnym do tego jest ukończenie studiów wyższych 
pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunku „ratownic-
two medyczne”,  a ponadto ukończenie studiów wyższych 
drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku „zdrowie 
publiczne” lub studiów podyplomowych z dziedziny pro-
mocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Specjalista promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej powinien również znać ję-
zyk obcy, co najmniej na poziomie B2 [9, 23].

Działalność zawodowa ratowników medycznych może 
być także realizowana w trakcie organizowanych w pla-
cówkach oświatowo-wychowawczych wydarzeń, mają-
cych na celu promowanie zdrowia. Status i miejsce eduka-
cji zdrowotnej w podstawie kształcenia ogólnego określa 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 
lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (…) [24], 
z którego wynika, że: „ważną rolę w kształceniu i wycho-
waniu uczniów w szkole podstawowej odgrywa edukacja 
zdrowotna, natomiast zadaniem szkoły jest kształtowanie 
postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich 
do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia 
własnego i innych osób, a ponadto ugruntowanie wiedzy 
z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących 
z aktywności fi zycznej, a także stosowania profi laktyki”.

Ratownicy medyczni jako pracownicy podmiotów zaj-
mujących się ratowaniem zdrowia i życia mogą wykorzy-
stywać swój wizerunek społeczny do osiągnięcia celów 
edukacyjno-zdrowotnych, wynikających z podstawy pro-
gramowej kształcenia ogólnego. Podstawa programowa, 
o której mowa, musi uwzględniać przede wszystkim edu-
kację w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Z kolei Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu pu-
blicznym [25] wymienia edukację zdrowotną dostosowaną 

do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególno-
ści dzieci, młodzieży i osób starszych, jako jedno z zadań 
zdrowia publicznego. W jego realizacji mogą uczestniczyć 
podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działal-
ności dotyczą spraw objętych zadaniami zdrowia publicz-
nego, do których można m.in. zaliczyć określone w usta-
wie o Państwowym Ratownictwie Medycznym jednostki 
systemu, będące podstawowymi miejscami zatrudnienia 
ratowników medycznych. 

Konkludując, należy podkreślić, że zakres możliwych 
do dokonywania czynności ratowników medycznych 
w zakresie edukacji zdrowotnej jest szerszy niż wyni-
ka to z literalnego brzmienia przepisów Ustawy z dnia 8 
września 2006 r. o PRM. Znajdują one bowiem podstawę 
w innych, wspomnianych wyżej, aktach prawnych regu-
lujących kwestie propagowania zdrowia. Zakres realizacji 
działań edukacyjnych zależny jest również od wiedzy, oso-
bistych przekonań i predyspozycji ratowników medycznych. 
Podkreślić również należy, iż Ustawa o PRM nie zawiera 
w swej treści żadnych regulacji szczegółowych dotyczących 
zasad prowadzenia edukacji zdrowotnej, co należy uznać 
za trafne rozwiązanie, pozostawiając tym samym swobodę 
w zakresie wyboru sposobu, metod i środków jej realizacji 
osobom wykonującym zawód ratownika medycznego.

Podsumowanie
Należy stwierdzić, iż edukacja zdrowotna wymieniona 
wprawdzie expressis verbis w przepisach prawnych jako 
jedno z ustawowych zadań zawodowych w ratownictwie 
medycznym podlega znacznej marginalizacji wobec „pod-
stawowych” zadań ratowników medycznych, jakimi są do-
konywanie medycznych czynności ratunkowych mających 
na celu przywrócenie życia i zdrowia osób znajdujących się 
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Pomimo jednak 
tego faktu, ratownicy medyczni mają możliwość prowa-
dzenia efektywnej edukacji zdrowotnej zarówno podczas 
pracy w systemie Państwowego Ratownictwa Medyczne-
go, jak i poza nim. Realizacja postulatu aktywnej edukacji 
zdrowotnej mogłaby przyczynić się do istotnego wzmoc-
nienia potencjału zdrowotnego społeczeństwa oraz do 
znacznej poprawy stanu zdrowia potencjalnych chorych, 
być może również zapobiegając jednocześnie nieuzasad-
nionym wezwaniom zespołów ratownictwa medycznego. 

Oświadczenia  

Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów 
Autorzy deklarują brak konfl iktu interesów.

Źródła finansowania 
Autorzy deklarują brak źródeł fi nansowania. 
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STRESZCZENIE 
Średnia wieku, w którym kobieta rodzi swoje pierwsze dziecko, stale się przesuwa, co szczególnie wyraźnie widać w krajach wysoko rozwiniętych. Wysoki 
standard życia oraz dostępność technik rozrodu wspomaganego pozwalają kobietom na większą swobodę w planowaniu macierzyństwa. Grupa kobiet, któ-
re zostają matkami po 35. roku życia, jest bardzo zróżnicowana pod względem zdrowotnym. W ciąży i podczas porodu stwierdzono częstsze występowanie 
nadciśnienia indukowanego ciążą, cukrzycy ciężarnych i wewnątrzmacicznego obumarcia płodu. Rośnie odsetek cięć cesarskich, ciąż wielopłodowych, po-
rodów przedwczesnych i w konsekwencji dzieci o niskiej masie urodzeniowej. Najczęstszymi powikłaniami połogu są krwotoki poporodowe oraz depresja. 
Edukacja młodych kobiet powinna uwzględniać wiedzę dotyczącą płodności i ryzyka związanego z odwlekaniem macierzyństwa.

Słowa kluczowe: późne macierzyństwo, problemy zdrowotne, zapłodnienie naturalne, techniki wspomaganego rozrodu.

ABSTRACT
The average age of women in which women give birth to their fi rst child is constantly shifting, which is particularly evident in developed countries. A high 
standard of living and access to assisted reproduction techniques enable women to plan for motherhood more freely. The group of women who become 
mothers after the age of 35 is very varied in the area of health. During pregnancy and childbirth, pregnancy-induced hypertension, gestational diabetes 
mellitus and intrauterine fetal death were reported to be more frequent. The percentage of caesarean sections, multiple and premature births and, con-
sequently, children with low birth weight is increasing. The most common complications of the puerperium are postpartum bleeding and depression. The 
education of young women should include knowledge about fertility and the risks associated with delaying motherhood.

Keywords: late motherhood, health problems, natural conceptions, assisted reproductive technology.

Wstęp
Przyczyny odwlekania macierzyństwa mają swoje źródło 
w przemianach społecznych zachodzących w XXI wieku. 
W krajach wysoko rozwiniętych, gdzie uzyskanie wyższe-
go wykształcania jest coraz bardziej powszechne, otwarty 
rynek pracy sprzyja kobietom, a standard życia jest wysoki, 
macierzyństwo po 35. roku życia przestaje być rzadkością. 
Odwlekanie macierzyństwa staje się nie tylko problemem 
medycznym, ale także społecznym, ekonomicznym i de-
mografi cznym [1, 2].

Wiek kobiety, określany mianem późnego macierzyń-
stwa, w kontekście urodzenia pierwszego dziecka jest 
umowny, a jego granica, wraz z przemianami społecz-
nymi, systematycznie przesuwa się na przestrzeni ostat-
nich lat. Rekomendacje dotyczące leczenia niepłodności, 
wykonywania badań genetycznych, diagnostyki cukrzycy 
jako tę granicę przyjmują, często umownie, 35. rok życia. 

Również standardy opieki okołoporodowej identyfi kują 
urodzenie pierwszego dziecka po 35. roku życia jako czyn-
nik powikłań okołoporodowych [3–5].

Opóźnianie macierzyństwa może skutkować trud-
nościami w zajściu w ciążę i urodzeniu dziecka, w wyni-
ku stopniowego spadku płodności kobiet związanym ze 
stałym zmniejszaniem się rezerwy jajnikowej [6]. Dzięki 
metodom wspomaganego rozrodu pojawiła się możliwość 
posiadania dziecka niemalże bez względu na wiek matki, 
co prowadzi do nowych dylematów natury etycznej i me-
dycznej nad przekraczaniem naturalnej granicy, którą wy-
znacza menopauza [7, 8]. 

Problemy zdrowotne u kobiet po 35. roku życia
Grupa kobiet, które zostają matkami po 35. roku życia, 
jest bardzo zróżnicowana pod względem zdrowotnym, co 
w dużej mierze wynika z ich stylu życia, ale także z wpły-
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wu biologicznych procesów starzenia. Obserwuje się spa-
dek płodności i wzrost ryzyka zachorowalności na choro-
by przewlekłe oraz wynikające z nich późniejsze problemy 
w ciąży i podczas porodu. Najczęstszymi chorobami prze-
wlekłymi u kobiet w tej grupie wiekowej, diagnozowanymi 
przed zajściem w ciążę, są cukrzyca, nadciśnienie tętnicze 
i otyłość [7].

Nawyki żywieniowe odpowiedzialne za wzrost BMI 
w społeczeństwie, a także palenie tytoniu i spożywanie 
alkoholu mogą być przyczyną nie tylko chorób cywilizacyj-
nych, ale także niepłodności zarówno kobiecej jak i mę-
skiej. Nieprzestrzeganie zdrowego stylu życia wpływa tak-
że negatywnie na wyniki wspomaganego rozrodu poprzez 
zmniejszenie liczby uzyskanych ciąż w przypadku kobiet 
otyłych oraz zwiększenie liczby poronień w przypadku pa-
lenia tytoniu i spożywania alkoholu. Dotyczy to każdej gru-
py wiekowej, jednak u starszych kobiet wyraźnie zmniejsza 
szanse na urodzenie zdrowego dziecka [8–10]. 

Zapłodnienie naturalne a techniki 
wspomaganego rozrodu 
Współczesna medycyna reprodukcyjna uczyniła wiel-
kie postępy w zakresie zachowania płodności i leczenia 
niepłodności. Realne stały się nawet takie techniki jak 
przeszczep macicy [10, 11]. Należy pamiętać, że zastoso-
wanie technik wspomaganego rozrodu nie może w pełni 
zrekompensować zmniejszającej się płodności. Po 40. r.ż. 
szansa na uzyskanie zdrowego dziecka w wyniku zapłod-
nienia in vitro jest wyraźnie mniejsza i dalej stopniowo ma-
leje wraz z zaawansowaniem wieku kobiety. Rekomenda-
cje dotyczące leczenia niepłodności zalecają indywidualny 
wybór leczenia ukierunkowany na rozpoznaną przyczynę 
niepłodności [10, 12].

Wraz z wiekiem, oprócz zmniejszenia płodności, ro-
śnie ryzyko zaburzeń chromosomowych prowadzących do 
niepowodzeń w implantacji zarodka, poronień czy rozwo-
ju płodu z aneuploidią. Przykładowo ryzyko wystąpienia 
trisomii 21 wynosi 1:1000 u kobiet ok. 30. roku życia, ale 
wrasta do 1:30 u kobiet ok. 45. roku życia [7, 13].

Najczęściej stosowaną techniką wspomaganego roz-
rodu w Europie (ok. 50% cykli) jest docytoplazmatyczna 
iniekcja plemnika do komórki jajowej (ICSI – intra-cyto-
plasmic sperm injection). W pozostałych 50% cykli wyko-
rzystuje się techniki transferu mrożonych zarodków oraz 
klasycznego zapłodnienia in vitro (IVF).  Szansa na zajście 
w ciążę i urodzenie zdrowego dziecka po 3 cyklach wynosi 
ok. 42% i jest porównywalna z wynikami uzyskanymi przy 
zapłodnieniu naturalnym [10]. U kobiet po 35. roku życia 
coraz większe zastosowanie znajduje zapłodnienie poza-

ustrojowe z wykorzystaniem dawstwa komórek jajowych 
lub zarodków. Rośnie znaczenie diagnostyki preimplanta-
cyjnej wykorzystywanej w celu wyeliminowania chorób 
genetycznych [14, 15]. 

U kobiet po 35. roku życia, po zapłodnieniu naturalnym 
i rozrodzie wspomaganym, występują podobne problemy 
zdrowotne w ciąży. W obydwu grupach zaobserwowano 
częstsze występowanie nadciśnienia indukowanego ciążą, 
łożyska przodującego oraz zwiększoną liczbę cięć cesar-
skich [16, 17].

Należy zauważyć, że przy coraz starszym wieku 
matki zwykle mamy do czynienia również ze starszym 
wiekiem ojca dziecka. Z wiekiem pogarsza się jakość na-
sienia, co wpływa na obniżenie płodności pary i wzrost 
ryzyka poronienia oraz wystąpienia chorób genetycznych 
u potomstwa [12, 18].

Wyniki badań
Ciąża
Do najczęściej występujących problemów zdrowotnych 
u kobiet po 35. roku życia należą: cukrzyca ciężarnych, 
nadciśnienie indukowane ciążą oraz stan przedrzucaw-
kowy. Wraz z wiekiem kobiet zwiększa się także ryzyko 
występowania choroby zakrzepowo-zatorowej [12, 18, 19]. 
Po 35. r.ż. większe jest ryzyko poronienia i ciąży pozama-
cicznej, które dalej rośnie wraz z wiekiem matki [8, 12].

Zaawansowany wiek matki predysponuje również do 
występowania dysfunkcji jednostki maciczno-łożyskowej, 
a w konsekwencji stanu przedrzucawkowego i wewnątrz-
macicznego obumarcia płodu [13, 18]. 

Badania dowodzą, że wiek matki powyżej 35. roku ży-
cia w połączeniu z otyłością i paleniem tytoniu, zarówno 
czynnym jak i biernym, są czynnikami ryzyka wewnątrz-
macicznego zahamowania wzrastania płodu (intrauterine 
growth restriction – IUGR). Ryzyko to wzrasta po 40. roku 
życia, w szczególności w przypadku zastosowania technik 
wspomaganego rozrodu [2, 13, 18]. 

Poród
Komplikacje, które mogą nastąpić podczas porodu, oraz 
ból porodowy są najczęstszym źródłem lęku kobiet, 
zwłaszcza u pierwiastek po 35. roku życia. Wykazano 
wyższy odsetek elektywnych cięć cesarskich oraz porodów 
zabiegowych w tej grupie wiekowej [2, 12]. Podawanie kil-
ku zarodków stosowane do niedawna dosyć powszechnie 
w zapłodnieniu in vitro może skutkować zwiększoną ilo-
ścią ciąż wielopłodowych, czego konsekwencją może być 
ukończenie porodu drogą operacyjną; poród przedwcze-
sny i niska waga urodzeniowa dzieci [12, 15, 19]. 
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Połóg 
W tej grupie wiekowej wczesne powikłania po porodzie 
są głównie następstwem ciąż mnogich. Konieczność wy-
konania cięcia cesarskiego w ciąży niedonoszonej lub/i 
nieprawidłowa implantacja i lokalizacja łożyska zwięk-
szają ryzyko powikłań. Krwotok poporodowy nierzad-
ko prowadzi do konieczności wykonania histerektomii 
i w konsekwencji całkowitej utraty płodności. Ryzyko wy-
stąpienia krwotoku poporodowego rośnie po 30. roku ży-
cia, a dodatkowym obciążeniem są inne czynniki ryzyka, 
takie jak anemia, stan przedrzucawkowy oraz choroby 
serca [12, 20]. 

Depresja poporodowa w przedziale wiekowym 35–44 
lata, występuje częściej niż u młodszych matek, niezależnie 
od  stanu cywilnego, wykształcenia czy chorób przewle-
kłych matki. Brakuje badań oceniających wpływ powikłań 
występujących w ciąży i zastosowania technologii wspo-
maganego rozrodu na ryzyko wystąpienia depresji [21].

 
Podsumowanie
Poziom satysfakcji kobiet z życia badany w ciąży, 6 miesię-
cy i 3 lata po porodzie utrzymuje się na wysokim poziomie 
do 33. roku życia, a potem gwałtownie spada [2]. Kobiety 
po 35. roku życia, oprócz specjalistycznej opieki medycz-
nej, potrzebują dodatkowego wsparcia w obszarze edu-
kacji prozdrowotnej i zmniejszającej lęk przed porodem, 
prowadzonej na przykład przez Szkoły Rodzenia [22].

Przyczyny opóźnienia rodzicielstwa są związane 
z czynnikami stylu życia oraz z czynnikami społeczno-
-ekonomicznymi, takimi jak chęć ukończenia studiów wyż-
szych i uzyskania bezpieczeństwa fi nansowego. Edukacja 
młodych kobiet powinna uwzględniać, obok promowania 
zdrowego trybu życia, wiedzę dotyczącą płodności i zagrożeń 
wynikających z odwlekania macierzyństwa [2, 7]. Poprawa 
zdrowia prokreacyjnego związana z troską o zdrowie na-
stępnych pokoleń i poprawę czynników demografi cznych 
Polski, jest jednym z zadań Narodowego Programu Zdro-
wia na lata 2016–2020 [23].

Oświadczenia  

Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów 
Autorzy deklarują brak konfl iktu interesów.

Źródła finansowania 
Autorzy deklarują brak źródeł fi nansowania. 
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STRESZCZENIE 
Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce, dlatego też Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) w wytycznych dotyczących po-
stępowania w ostrych zespołach wieńcowych (OZW) kładzie nacisk na prewencję pierwotną i wtórną z uwzględnieniem poradnictwa dietetycznego. Wystę-
powanie OZW ma ścisły związek z narażeniem na czynniki ryzyka, których identyfi kacja i monitorowanie ma znaczenie dla wyznaczenia planowanych dzia-
łań profi laktycznych. Palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, dyslipidemię i otyłość brzuszną zalicza się do modyfi kowalnych czynników ryzyka ser-
cowo-naczyniowego, na wystąpienie których wpływ ma sam pacjent. Stosowanie diety śródziemnomorskiej lub podobnej do śródziemnomorskiej promo-
wane jest przez ESC. Daje to wymierne korzyści zdrowotne dla pacjentów oraz ekonomiczne dla systemu ochrony zdrowia. Jako alternatywę dla diety śród-
ziemnomorskiej zaleca się dietę DASH, która jest dietą z niską zawartością sodu. Efekty stosowania tej diety mogą być widoczne już po miesiącu, co może 
zachęcić chorych do walki o swoje zdrowie i dobrą jakość życia.
Celem opracowania jest analiza i ocena dostępnego piśmiennictwa oraz zawartości stron internetowych dotyczących patogenezy ostrych zespołów wień-
cowych oraz profi laktyki choroby, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących żywności i żywienia.

Słowa kluczowe: ostry zespół wieńcowy, profi laktyka, dieta śródziemnomorska, DASH.

ABSTRACT
Cardiovascular diseases are the main cause of death in Poland, which is why the European Society of Cardiology (ESC) places emphasis on primary and se-
condary prevention, including dietary counseling, in its guidelines for the management of acute coronary syndromes (ACS). The occurrence of ACS is clo-
sely related to exposure to risk factors, the identifi cation and monitoring of which is important for determining planned preventive measures. Smoking, 
hypertension, diabetes, dyslipidaemia, and abdominal obesity are all modifi able cardiovascular risk factors infl uenced by the patient himself. The use of 
a Mediterranean or Mediterranean-like diet is promoted by ESC. This brings measurable health benefi ts for patients and economic benefi ts for the health 
care system. As an alternative to the Mediterranean diet, the DASH diet is recommended, which is a low sodium diet. The effects of using this diet can be 
seen after a month, which may encourage patients to fi ght for their health and good quality of life.
The aim of the study was to analyze and evaluate the available literature and the content of websites on the pathogenesis of acute coronary syndromes 
and disease prevention, with particular emphasis on food and nutrition. 

Keywords: acute coronary syndrome, prevention, mediterranean diet, DASH diet. 
 

Wstęp
Główną przyczyną zgonów w Europie, tym samym w Pol-
sce, są choroby układu krążenia. Na terenie Unii Europej-
skiej (UE) w 2014 roku odnotowano 1,83 miliona zgonów 
z powodu schorzeń sercowo-naczyniowych, co stanowiło 
37,1% wszystkich przypadków śmierci w UE [1, 2]. 

W Polsce zgony z powodu schorzeń kardiologicznych 
w 2013 roku stanowiły 45,8%, 23% zgonów (41 tys. zmar-
łych) spowodowanych było chorobą niedokrwienną serca, 
ostrym zespołem wieńcowym, z czego 8,5% było wyni-
kiem zawału serca [3].

Grupą chorób kardiologicznych charakteryzującą się 
zmianami w krążeniu wieńcowym są ostre zespoły wień-
cowe (OZW). Wspólną cechą OZW jest ograniczenie lub 
brak przepływu krwi w tętnicach wieńcowych spowodo-
wane zakrzepem powstałym w wyniku pęknięcia blaszki 
miażdżycowej. OZW określane są jako stany zagrożenia 
życia człowieka. Podział OZW zależeć będzie od obja-
wów klinicznych, wystąpienia podwyższonego poziomu 
biochemicznych markerów martwicy mięśnia sercowego 
i charakterystycznych zmian w elektrokardiogramie (EKG) 
[4, 5].
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Badania epidemiologiczne wskazują na to, iż wystę-
powanie chorób układu krążenia, w tym OZW, ma ścisły 
związek z obecnością czynników ryzyka. Są to cechy lub 
właściwości jednostki lub populacji, które występują we 
wczesnym życiu człowieka i powiązane są z możliwością 
wystąpienia choroby w przyszłości [6]. 

Międzynarodowe badanie INTERHEART, obejmujące 
grupę pacjentów po przebytym zawale serca (ok. 30 tys. 
osób), którego wyniki opublikowano w 2004 roku, prze-
prowadzone zostało w 52 krajach [7]. Wykazano w nim, 
iż za wystąpienie zawałów serca u 90% mężczyzn i 94% 
kobiet odpowiedzialnych jest 6 niezależnych czynników 
ryzyka oraz 3 czynniki kardioprotekcyjne. Grupa badaczy 
INTERHEART do czynników ryzyka zaliczyła: palenie ty-
toniu, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, dyslipidemię, oty-
łość brzuszną oraz czynniki psychospołeczne. Czynnika-
mi wpływającymi korzystnie i ochronnie były: codzienne 
spożywanie warzyw i owoców, aktywność fi zyczna oraz 
umiarkowane spożywanie alkoholu. Wszystkie wyżej 
wymienione czynniki są modyfi kowalne, dlatego można 
stwierdzić, że wpływ na ryzyko wystąpienia chorób ukła-
du sercowo-naczyniowego, w tym OZW, ma sam pacjent. 
Udowodniono również, że czynniki ryzyka są niezależne 
od regionu zamieszkania na świecie, wyznawanej religii, 
rasy, płci oraz wieku badanych [6–8].

Identyfi kacja czynników ryzyka OZW pozwala na 
wdrożenie skutecznych działań prewencyjnych. Działania 
te doprowadzą do zapobiegania wystąpienia zawału serca 
oraz zapewnią planowe, długoterminowe interwencje dla 
chorych po zawale serca [9].

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego (ESC) – postepowanie 
w OZW; profilaktyka, poradnictwo żywieniowe
Wytyczne ESC z 2017 roku dotyczące postępowania 
w OZW kładą nacisk na prewencję pierwotną i wtórną. 
Dążyć należy do utrzymywania prawidłowej masy ciała 
według wskaźnika masy ciała (BMI), co korzystnie wpły-
wa na czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego. Instrukcje 
dotyczące diety, alkoholu i kontroli masy ciała zalecają 
stosowanie diety podobnej do diety śródziemnomorskiej, 
gdzie maksymalnie 10% energii pochodzi z tłuszczów na-
syconych. Pacjent powinien to osiągnąć, zastępując tłusz-
cze nasycone wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi, 
a także małym spożyciem kwasów tłuszczowych trans. 
Kolejnym krokiem w modyfi kacji diety powinno być ogra-
niczenie spożycia soli kuchennej poniżej 5 g/dobę. Zale-
cane jest spożywanie 30–45 g błonnika/dobę oraz podaż 
owoców i warzyw po 200 g/dobę. Kolejną modyfi kacją 

w zakresie leczenia dietetycznego jest spożywanie ryb, 
zwłaszcza tłustych 1–2 razy w tygodniu oraz 30 g/dobę 
orzechów. Należy pamiętać, że orzechy nie powinny być 
solone ani w słodkiej posypce. Ważne jest również całko-
wite zaprzestanie lub ograniczenie picia alkoholu – mak-
symalnie 20 g alkoholu/dobę u mężczyzn, połowę mniej 
u kobiet. Słodzone napoje powinny być maksymalnie ogra-
niczone lub jeśli to możliwe bezwzględnie wyeliminowane 
z diety [10]. 

Dieta śródziemnomorska a ryzyko wystąpienia 
incydentów sercowo-naczyniowych, w tym OZW 
Związek między występowaniem chorób układu krążenia 
a stosowaniem diety śródziemnomorskiej po raz pierwszy 
w doniesieniach naukowych zaczęto opisywać w latach 
50. XX wieku. Badania kliniczne zaczęły skupiać się na ca-
łościowym podejściu do diety, a nie na pojedynczych jej 
składnikach [11].

Klasyczna dieta śródziemnomorska charakteryzu-
je się spożyciem tłuszczu na poziomie 40% całkowitego 
dobowego zapotrzebowania energetycznego w postaci 
dobrej gatunkowo oliwy z oliwek, najlepiej z pierwszego 
tłoczenia (extra vergine). Ponadto dużą wagę przypisuje 
się spożywaniu pełnoziarnistych zbóż, warzyw, owoców, 
roślin strączkowych i orzechów (bez dodatku soli lub cu-
kru). Spożywanie ryb w diecie śródziemnomorskiej powin-
no być na poziomie umiarkowanie wysokim, natomiast 
spożycie białego mięsa (drób, mięso królicze) oraz nabiału 
(jogurt, ser) na poziomie umiarkowanie niskim. Spożycie 
czerwonego mięsa, wędlin i innych przetworów mięsnych 
(na bazie mięsa czerwonego) klasyfi kowane jest w tej die-
cie na niskim poziomie. Umiarkowane spożywanie wina do 
posiłków jest dopuszczalne [11, 12].

Badania nad spożyciem tłuszczu w diecie i jego wpły-
wem na rozwój incydentów wieńcowych doprowadziły do 
wniosku, iż istotne znaczenie ma jakość przyjmowanego 
z pożywieniem tłuszczu. Wyniki badania SEVEN COUN-
TRIES STUDY wykazały zależność pomiędzy spożywaniem 
poszczególnych kwasów tłuszczowych i cholesterolu w die-
cie a stężeniem całkowitego cholesterolu w surowicy krwi 
i śmiertelnością z powodu choroby niedokrwiennej serca. 
Zależność istotna statystycznie wystąpiła między wskaź-
nikami śmiertelności z powodu choroby niedokrwiennej 
serca a spożyciem głównych nasyconych kwasów tłusz-
czowych: laurynowym, mirystynowym, palmitynowym 
oraz stearynowym, dla trans-kwasu elaidynowego, a także 
cholesterolu [13, 14]. 

Randomizowane badanie kliniczne PREDIMED, prze-
prowadzone przez hiszpańskich naukowców, jeszcze silniej 
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potwierdziło korzyści ze stosowania diety śródziemno-
morskiej. Do badania włączono 7447 osób, które losowo 
przydzielono do stosowania określonego stylu odżywia-
nia. Pierwsze grupa badanych przestrzegała zasad diety 
śródziemnomorskiej z dziennym spożyciem ponad 40 g 
oliwy z oliwek (extra vergine) na dobę. Druga grupa ba-
danych stosowała dietę śródziemnomorską ze spożywa-
niem 30 g orzechów (bez dodatku soli lub cukru) na dobę. 
Trzecią grupę badanych zakwalifi kowano do stosowania 
diety niskotłuszczowej. Badanie trwało do czasu wystą-
pienia mediany 4,8 roku, pierwszorzędowym punktem 
końcowym miał być: zawał serca, udar mózgu lub zgon 
z przyczyn sercowo-naczyniowych. Główne wyniki bada-
nia wskazywały na to, że stosując dietę śródziemnomorską 
oraz śródziemnomorską wzbogaconą o orzechy, zredu-
kowano ryzyko wystąpienia pierwszorzędowego punk-
tu końcowego o 30%. Istotność statystyczną uzyskano 
u uczestników badania powyżej i poniżej 70. roku życia. 
Dodatkowe wyniki badania PREDIMED wskazują na sku-
teczność diety śródziemnomorskiej w zapobieganiu cu-
krzycy u osób z grupy wysokiego ryzyka sercowo-naczy-
niowego [11, 12, 15, 16].

Zalecenia ESC z 2017 roku oraz zasady profi laktyki cho-
rób układu krążenia opublikowane rok później wskazują 
na zalecenie zwiększenia spożycia błonnika z produktów 
pełnoziarnistych. Liczne badania dostarczają informacji na 
temat ujemnej korelacji pomiędzy spożyciem błonnika po-
karmowego a masą ciała. Nadwaga i otyłość uznane są za 
modyfi kowalne czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej 
serca [10, 16]. 

Błonnik pokarmowy zaliczany jest do węglowodanów 
złożonych, wyróżnia się [17, 18]:

pektyny, obojętne hemicelulozy, żywice roślinne • 
(m.in. β-glukany), śluzy roślinne, polisacharydy al-
gowe – składniki rozpuszczalne w wodzie;
celuloza, hemicelulozy ekstrahowane z roztwo-• 
rów kwaśnych, lignina – składniki nierozpuszczal-
ne w wodzie.

Trudno znaleźć jednoznaczną defi nicję pełnoziarniste-
go produktu. W badaniach epidemiologicznych określa 
się tak produkt, który zawiera 25% pełnego ziarna lub 
otrąb. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) 
defi niuje produkt pełnoziarnisty jako zawierający powy-
żej 51% nieprzetworzonych ziaren zbóż. Dlatego ważne 
jest wskazanie pacjentowi produktów zbożowych, które 
są zgodne z zaleceniami dotyczącymi profi laktyki chorób 
układu krążenia i są to: różne rodzaje kasz, razowe ma-
karony, brązowy ryż. Zaleca się spożywanie pieczywa 
wypiekanego z mąki typu Graham. Dodatki do pieczywa 
w postaci ziaren roślin oleistych powodują zwiększenie gę-

stości energetycznej, dlatego należy uczulić pacjentów na 
uważne czytanie etykiet. Błonnik pokarmowy stymuluje 
wydzielanie hormonów przewodu pokarmowego, które 
wysyłają informacje do ośrodka sytości umiejscowionego 
w podwzgórzu, jest to wykorzystywane jako element wal-
ki z nadwaga i otyłością. Błonnik pokarmowy z produktów 
pełnoziarnistych zmniejsza poposiłkowe stężenie glukozy 
we krwi, przez hamowanie jej wchłaniania w przewodzie 
pokarmowym. Przekłada się to na zmniejszony poposił-
kowy wyrzut insuliny. Ponadto błonnik zmniejsza stęże-
nie frakcji cholesterolu lipoprotein o małej gęstości (LDL). 
Dlatego można wnioskować, że powyższe właściwości 
błonnika zawartego w produktach pełnoziarnistych, spo-
żywanych zgodnie z zaleceniami, mogą przyczynić się do 
mniejszej zachorowalności na cukrzycę typu 2 oraz choro-
bę niedokrwienną serca, w tym ostre zespoły wieńcowe, 
a co za tym idzie do mniejszej umieralności z powodu tych 
chorób. Dla zwiększenia korzyści zdrowotnych, działając 
zgodnie z zasadami profi laktyki oraz wytycznymi diety 
śródziemnomorskiej, powinno się zachęcać do spożywa-
nia błonnika zawartego w warzywach, owocach oraz ro-
ślinach strączkowych [16–19]. 

Kolejne zalecenie w zasadach diety śródziemnomor-
skiej dotyczy spożywania ryb. Polskie Forum Profi laktyki 
Chorób Układu Krążenia poleca spożywanie ryb świeżych 
lub mrożonych oraz konserw rybnych w sosie własnym lub 
pomidorowym. Obróbka termiczna ryb powinna odbywać 
się w piekarniku, bez dodatku tłuszczu, na parze lub na 
grillu elektrycznym. Rybą polecaną w warunkach polskich 
jest łosoś bałtycki ze względu na dużą zawartość wielonie-
nasyconych kwasów tłuszczowych [20]. W doniesieniach 
naukowych kładzie się nacisk na wpływ spożywania ryb, 
tłuszczu rybiego na zmniejszenie ryzyka zgonu z przyczyn 
sercowo-naczyniowych. Tłuszcz rybi przyczynia się do 
obniżenia stężenia triglicerydów w surowicy krwi, obniża 
także ciśnienie tętnicze krwi oraz poprawia funkcję śród-
błonka naczyniowego [20, 21].

Dieta DASH – Dietary Approaches to Stop 
Hypertension (zalecenia ogólne) jako alternatywa 
diety śródziemnomorskiej u chorych na chorobę 
niedokrwienną serca ze współistniejącym 
nadciśnieniem tętniczym krwi
Zasady diety DASH, jako alternatywy dla diety śródziem-
nomorskiej, w zapobieganiu i leczeniu incydentów wień-
cowych należy zastosować w przypadku współistnienia 
dodatkowego czynnika ryzyka pod postacią nadciśnienia 
tętniczego krwi. Wymierne efekty tego rodzaju diety ma-
nifestują się pod postacią obniżenia ciśnienia tętniczego 
krwi, redukcji stężenia cholesterolu w surowicy krwi oraz 



76

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 1 (62) 2020

optymalizacji masy ciała. Pozwala to istotnie zredukować 
modyfi kowalne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, 
tym samym ryzyko wystąpienia ostrych zespołów wień-
cowych [9, 22].

Liczba posiłków w diecie DASH jest ustalana na pod-
stawie indywidualnego zapotrzebowania kalorycznego; 
poszczególne porcje żywnościowe składają się z produk-
tów z różnych grup. Zalecane jest, aby 27% całkowitego 
dobowego zapotrzebowania energetycznego pochodziło 
z tłuszczu, głównie pochodzenia roślinnego. Zwraca się 
uwagę na dodawanie jako składnika diety chudego lub 
beztłuszczowego nabiału (2–3 porcje dziennie) jako źródła 
białka i wapnia. Mięso i przetwory mięsne powinny być 
ograniczane (do 2 porcji dziennie), zaleca się chude, białe 
mięso (drobiowe) bez widocznego tłuszczu, poddawane 
obróbce termicznej przy pomocy grilla elektrycznego, pie-
czone lub gotowane na parze. Zalecenia dotyczące spoży-
cia ryb są podobne do zaleceń diety śródziemnomorskiej. 
Około 4–5 porcji dziennie powinny zajmować warzywa 
i owoce ze względu na zawartość błonnika pokarmo-
wego oraz ważnych mikroelementów, takich jak potas 
i magnez. Dietę należy uzupełniać orzechami i migdałami 
w ilości dobranej indywidualnie (4–5 porcji tygodniowo), 
pamiętając o ich wartości kalorycznej. Produkty zbożowe 
szczególnie z mąki z pełnego przemiału, same zboża i na-
siona powinny być głównym źródłem energii oraz ważnym 
źródłem błonnika pokarmowego. Cukry proste pod posta-
cią słodyczy i słodzonych napojów powinno się całkowicie 
wyeliminować lub ograniczyć ich spożywanie do mini-
mum. Zalecenia dotyczące spożywania soli kuchennej są 
rygorystyczne 4 g/dobę, co daje 1500 mg sodu/dobę (2/3 
łyżeczki soli kuchennej). Jest to dieta zalecana w profi lak-
tyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi, dlatego podaż 
sodu powinna być rygorystycznie kontrolowana. Posiłki 
w diecie DASH powinny być nieprzetworzone, świeże, 
naturalne. Gotowe produkty, zwłaszcza wędliny i wyro-
by garmażeryjne, zawierają znaczne ilości soli kuchennej, 
a co za tym idzie sodu. Technologie wykorzystywane 
w produkcji żywności, takie jak: wędzenie, konserwowa-
nie, puszkowanie wymagają używania soli kuchennej, dla-
tego tak przygotowane produkty nie są zalecane, a nawet 
zakazane. Sól zaleca się zastępować aromatycznymi przy-
prawami, octem winnym, sokiem z cytryny [23, 24]. 

Przeprowadzono kilka dużych badań dotyczących 
skuteczności tego rodzaju diety, były one zapoczątkowa-
ne pod koniec zeszłego wieku. Przyglądając się wynikom 
badań DASH, DASH-Sodium oraz PREMIER można wy-
wnioskować, że stosowanie tej diety powoduje zredu-
kowanie ciśnienia tętniczego krwi zarówno skurczowego 
jak i rozkurczowego. Połączenie diety DASH z zaleceniami 

dotyczącymi zmiany stylu życia ograniczało występowa-
nie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych. Ponadto na 
redukcję ciśnienia tętniczego krwi może mieć wpływ re-
dukcja masy ciała do wartości uznawanych za prawidłowe 
według BMI. Dieta ta działa również profi laktycznie i może 
być stosowana przez młodzież. Inne zaobserwowane wy-
mierne korzyści wynikające przy stosowaniu diety DASH 
to: zauważalna utrata masy ciała, poprawa gospodarki 
lipidowej oraz węglowodanowej organizmu, prewencja 
wystąpienia zespołu metabolicznego i jego składowych, 
prewencja pierwotna i wtórna chorób układu sercowo- 
-naczyniowego, w tym OZW. Efekty stosowania tej diety 
widoczne są już po miesiącu, co może zmobilizować pa-
cjentów do kontynuacji leczenia dietetycznego [23–25]. 

Jak wynika z badan nad nawykami żywieniowymi 
Polaków, jesteśmy narodem lubiącym spożywać dania 
przetworzone, spożywamy zbyt mało dań opartych na 
warzywach i owocach, często dosalamy potrawy. Szacu-
je się, że ilość przyjmowanego przez Polaków sodu nawet 
dziesięciokrotnie przekracza dzienne zapotrzebowanie na 
ten pierwiastek [26].

Wnioski
Choroby układu krążenia, w tym OZW, nadal są przyczy-
ną większości zgonów w Polsce, dlatego też poradnictwo 
żywieniowe stanowi bardzo ważny element prewencji 
pierwotnej i wtórnej. Bez względu na występowanie czyn-
ników ryzyka OZW należy zachęcać ludzi do korzystania 
z porad wykwalifi kowanych dietetyków. Stosowanie diety 
śródziemnomorskiej lub podobnej do śródziemnomorskiej 
zalecane jest przez ESC i daje wymierne korzyści zdrowot-
ne dla pacjentów oraz ekonomiczne dla systemu ochrony 
zdrowia [10]. Jako alternatywę dla diety śródziemnomor-
skiej zastosować można dietę DASH, która zaliczana jest 
do diet niskosodowych, a efekty jej stosowania będą wi-
doczne już po miesiącu, co może zachęcić chorych do dal-
szej efektywnej walki o swoje zdrowie i dobrą jakość życia 
[23–25].
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STRESZCZENIE 
W krajach, w których higienistki stomatologiczne aktywnie wypełniają założenia wynikające z istoty swojego zawodu, od wielu lat obserwuje się znacz-
nie lepszy stan zdrowia jamy ustnej społeczeństwa niż w krajach, w których nie dopuszcza się higienistek do bezpośredniej pracy z pacjentem. Co szcze-
gólnie istotne współpraca z higienistką dentystyczną znacznie odciąża lekarza dentystę, gwarantując sukces całej praktyki stomatologicznej. Warto za-
znaczyć, iż higienistka dentystyczna wykonuje zabiegi profi laktyczne często z lepszymi efektami niż lekarz dentysta, czerpiąc ogromną satysfakcję ze swo-
jej pracy. Zawodowe zaangażowanie higienistki w znacznym stopniu zwiększa świadomość prozdrowotną szerokiej grupy pacjentów. Dba o to na wielu 
płaszczyznach – począwszy od analizy diety pacjenta po naukę utrzymywania odpowiedniej higieny jamy ustnej i wykonywanie profesjonalnych zabiegów 
w gabinecie stomatologicznym. W pracy przedstawiono rolę higienistki dentystycznej w procesie edukacji prozdrowotnej, w szczególności dotyczącej pro-
fi laktyki próchnicy zębów.

Słowa kluczowe: higienistka dentystyczna, edukacja zdrowotna, profi laktyka próchnicy, nawyki dietetyczne.

ABSTRACT
In countries where dental hygienists are actively fulfi lling the assumptions arising from the essence of their profession, for many years a much better oral 
health condition has been observed in comparison to countries where hygienists are not allowed to work directly with the patient. What is particularly im-
portant, cooperation with a dental hygienist signifi cantly relieves the dentist, guaranteeing the success of the entire dental practice. It is worth noting that 
a dental hygienist performs prophylactic treatments often with better effects than a dentist, drawing great satisfaction from this work. The occupational 
commitment of hygienist signifi cantly increases the health awareness of a wide group of patients. The dental hygienist takes care of it on many levels, from 
the analysis of the patient’s diet to learning to maintain proper oral hygiene and performing professional treatments in the dental offi ce. The paper pre-
sents the role of a dental hygienist in the process of health education, in particular concerning the prevention of dental caries.

Keywords: dental hygienist, health education, caries prophylaxis, dietary habits.

Wstęp
Idea profi laktyki jako najefektywniejszego sposobu reduk-
cji próchnicy nie należy do nowych trendów w dziedzinie 
stomatologii. To właśnie ta myśl zmotywowała doktora 
Alfreda Fonesa do stworzenia w Stanach Zjednoczonych 
szkoły, która w 1914 roku jako pierwsza formalnie wy-
kształciła higienistkę stomatologiczną. Wówczas higienist-
ka realizowała przede wszystkim program zapobiegania 
chorobom jamy ustnej poprzez edukację pacjentów, poza 
spełnianiem roli asystentki stomatologicznej [1].

W dzisiejszych czasach działania higienistki wciąż obej-
mują w pierwszej kolejności edukację, ale również pracę 
kliniczną, konsultację w dziedzinie higieny oraz planowanie 
leczenia. Priorytetem wciąż pozostaje zapobieganie cho-
robom jamy ustnej. Zgodnie z defi nicją Światowej Federacji 
Higienistek Dentystycznych (IFDH) higienistka ma na celu 

utrzymanie optymalnego poziomu zdrowia pacjenta, choć 
nadrzędnym jej zadaniem pozostaje edukacja prozdrowot-
na [2].

Niestety polski system opieki zdrowotnej wciąż boryka 
się z problemem niewystarczającego poziomu fi nanso-
wania, zwłaszcza w dziedzinie stomatologii. Wobec tego 
także rola higienistki stomatologicznej nie jest w pełni 
wykorzystywana. Zamiast maksymalnie realizować zapla-
nowane w tym zawodzie cele, higienistka najczęściej od-
powiedzialna jest w polskich gabinetach za zadania asysty 
i personelu sprzątającego. Lekarze stomatolodzy nadal 
niechętnie akceptują fakt, że to właśnie ona najrzetelniej 
wykona zabiegi higienizacyjne również te, które, przepro-
wadzone w odpowiednim czasie, umożliwią dentyście 
pracę w odpowiednich warunkach podczas poważniej-
szych zabiegów stomatologicznych. Dzieje się tak, mimo iż 
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pracę z nieprzygotowanym w zakresie higieny jamy ustnej 
pacjentem w przypadku istniejącego stanu zapalnego tka-
nek przyzębia uznaje się za błąd w sztuce [3].

Współpraca higienistki stomatologicznej z lekarzem 
dentystą przynosi bardzo wiele korzyści. Stomatolog ma 
szansę skupić się w pełni na zaawansowanych zabiegach 
leczniczych, oszczędza swój czas, ponieważ czynności 
higienizacyjne, wywiad oraz przygotowanie pacjenta do 
leczenia wykonuje higienistka. Często już na poziomie re-
jestracji pacjent, który umawia się na wykonanie skalingu 
czy piaskowania, zapisuje się bezpośrednio do higienistki. 
To znacznie ułatwia pracę w zespole i skuteczność lecze-
nia, a także umożliwia optymalną profi laktykę chorób 
jamy ustnej.

Mimo to w Polsce wciąż obserwuje się niewykorzysty-
wanie potencjału zawodowego higienistki oraz ogranicze-
nie jej czynności zawodowych. Zaangażowanie higienistki 
w pracę kliniczną z pacjentem odbierane jest często jako 
działanie przeciwko interesom lekarza dentysty. W więk-
szości krajów na świecie higienistki wykonują bardzo wiele 
zadań w gabinecie w towarzystwie asysty, a nie jako asy-
sta stomatologiczna. Kraje, w których profi laktyka i eduka-
cja pacjenta są uważane za istotne, uzyskały wielki sukces 
w walce z próchnicą. Doskonałym przykładem jest Szwe-
cja, gdzie średnia wartość wskaźnika PUW-z już w 2001 
roku wynosiła 0,9. Wartość ta w Polsce wynosiła wówczas 
3,8 [4]. Wyniki te zostały uzyskane w krajach skandynaw-
skich dzięki rzetelnej pracy higienistek stomatologicznych 
oraz ich wkładowi w dokładne wykonywanie zabiegów 
profi laktycznych, dobieranie odpowiednich dla danego 
pacjenta produktów do higieny jamy ustnej, instruktażu 
higieny i przede wszystkim edukacji. Bardzo ważne jest, 
aby również w Polsce skorzystano z tego doskonałego 
przykładu, a higienistki dentystyczne mogły jak najrzetel-
niej wypełniać swoją rolę w walce z chorobą próchnicową 
zębów.

Czynniki ryzyka próchnicy
Próchnica to choroba zakaźna określana jako ograniczo-
ny proces patologiczny wywołany czynnikami zewnątrz-
ustrojowymi. Polega na demineralizacji i rozpadzie pro-
teolitycznym tkanek zęba podatnego na próchnicę. Roz-
poczyna się od małej zmiany na powierzchni zęba, aby 
postępując, spowodować makroskopowo dostrzegalny 
ubytek próchnicowy [5]. Uważa się, że rozwój próchnicy 
zależy od kilku czynników, takich jak: obecność węglowo-

danów w środowisku jamy ustnej i drobnoustrojów płytki 
bakteryjnej oraz podatność powierzchni szkliwa. Nie bez 
znaczenia pozostaje częstotliwość i czas wystawienia zę-
bów na działanie środowiska próchnicotwórczego [6].

W jamie ustnej egzystuje bardzo wiele różnych gatun-
ków bakterii, jednak tylko część z nich uważa się za ka-
riogenne. Są to między innymi Streptococcus mutans 
i Streptococcus sanguis, inicjujące proces próchnicowy. 
S. mutans są widoczne częściej w próchnicy szkliwa. Z ko-
lei Lactobacillus acidophilus odpowiada za progresję cho-
roby, szczególnie u osób starszych.

W okresie ostatnich dwóch stuleci przedstawiano kilka 
teorii na temat wpływu bakterii na inicjację i rozwój próch-
nicy. Obecna koncepcja etiologiczna próchnicy zębów, 
koncentrująca się na działaniu kwasów wytwarzanych 
przez bakterie w procesie fermentacji węglowodanów, 
została po raz pierwszy opracowana w latach 70. XX wie-
ku. Do powstających produktów należą kwas mlekowy 
i octowy powodujące znaczny spadek pH biofi lmu zloka-
lizowanego na powierzchniach zębów, a co za tym idzie, 
demineralizację szkliwa [6].

Rycina 1. Główne czynniki etiologiczne próchnicy [6]

Rozwój zmiany próchnicowej zależny jest od współ-
istnienia czterech czynników etiologicznych (Rycina 1). 
Wśród nich wyróżniany omówioną wcześniej mikrofl orę 
(drobnoustroje kwasotwórcze) oraz węglowodany – sub-
strat dla enzymatycznych przemian bakteryjnych, a także 
podatną na odwapnienie powierzchnię zęba i czas oddzia-
ływania wszystkich czynników [7].
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Rycina 2. Czynniki ryzyka próchnicy [6]

Ponadto na rycinie 2 przedstawiono inne czynniki 
kariogenne, które zostały podzielone na trzy grupy: czyn-
niki osobiste, środowiskowe i bezpośrednio wpływające 
na rozwój próchnicy (podstawowe czynniki kariogenne). 
Istotny wpływ na rozwój próchnicy mają czynniki środo-
wiskowe jamy ustnej. Wśród nich na szczególną uwagę za-
sługuje ślina, pełniąca wiele funkcji chroniących zęby przed 
próchnicą, takich jak działanie przeciwbakteryjne, buforo-
wanie środowiska jamy ustnej czy remineralizacja. Niedo-
stateczny przepływ śliny powoduje osłabienie jej zdolności 
buforujących (polegających na utrzymywaniu równowagi 
kwasowo-zasadowej jamy ustnej), a co za tym idzie – spa-
dek pH jamy ustnej i stworzenie dogodnych warunków dla 
rozwoju bakterii kariogennych. Niektóre leki, schorzenia 
czy też radioterapia w okolicy głowy i szyi mogą powodo-
wać zmniejszenie przepływu śliny i suchość w jamie ustnej 
(kserostomię), przyczyniając się tym samym do rozwoju 
próchnicy. Z kolei guma do żucia zwiększa napływ śliny, 
co powoduje lepsze oczyszczanie jamy ustnej z resztek 

pokarmowych i regulację pH. Dzięki zawartym składnikom 
mineralnym (wapń, fl uor, fosforany) ślina hamuje demine-
ralizację szkliwa, bierze udział w dojrzewaniu szkliwa oraz 
promuje procesy remineralizacyjne pierwszych uszkodzeń 
powierzchni zęba.

Kolejnym istotnym czynnikiem środowiskowym są wę-
glowodany, główny składnik codziennej diety i jednocze-
śnie substrat dla bakterii próchnicotwórczych. Początkowa 
kolonizacja Streptococcus mutans na powierzchni zębów 
jest ułatwiona przez sacharozę. Natomiast dieta z mniej-
szym spożyciem cukru i jednocześnie bogatsza w wapń 
może sprzyjać remineralizacji i zapobiegać próchnicy. Jed-
nakże większy wpływ na występowanie zmian próchnico-
wych ma częstotliwość spożywania cukrów niż sama ich 
ilość, dlatego tak ważne jest unikanie podjadania między 
posiłkami [7].

Nie bez znaczenia pozostają także czynniki osobiste, np. 
higiena jamy ustnej pacjenta. Skuteczne i systematyczne, 
przez całe życie, usuwanie płytki nazębnej ma zasadnicze 
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znaczenie dla zdrowia zębów i przyzębia. Używanie pasty 
do zębów z fl uorem i szczoteczki stanowi najczęściej sto-
sowaną formę higieny jamy ustnej. Mechaniczne metody 
oczyszczania, takie jak szczotkowanie i nitkowanie, usuwają 
biofi lm i resztki pokarmu z gładkich i międzyzębowych po-
wierzchni zębów, a pasta zapewnia idealny środek trans-
portu fl uoru.

Na występowanie choroby próchnicowej zębów istot-
ny wpływ mają także: przyczyny ekonomiczne – niski do-
chód pacjenta, słaby poziom wykształcenia czy brak ubez-
pieczenia stomatologicznego. W związku z tym edukacja 
w zakresie zdrowia jamy ustnej poprzez systemy szkolne 
i specjalistów, takich jak higienistki dentystyczne oraz 
zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zdrowia 
jamy ustnej, np. za pomocą reklam są tak ważne w walce 
z tą zakaźną chorobą [6].

Rola higienistki w wychowaniu zdrowotnym 
i promocji zdrowia jamy ustnej
Higienistka dentystyczna to zawód, który powstał, by 
przede wszystkim zapobiegać występowaniu choroby 
próchnicowej zębów [1]. Wiele profesji medycznych (m.in. 
położne, pielęgniarki, pediatrzy) powinno zajmować się 
tym problemem, jednak główną rolę winna odgrywać wła-
śnie higienistka. Wzrost świadomości społecznej i wiedzy 
o wpływie diety na zdrowie (również zdrowie jamy ust-
nej), wczesne rozpoznanie zmian próchnicowych i wdro-
żenie odpowiednich działań profi laktycznych może znacz-
nie zminimalizować występowanie tej choroby. W Nowej 
Zelandii, Australii i Wielkiej Brytanii powołano do życia 
zawód terapeuty dentystycznego, pełniącego powyższe 
obowiązki. Mimo początkowego braku zaufania ze strony 
dentystów (jak ma to miejsce w Polsce wobec higienistek 
dentystycznych), zapełnili oni lukę w opiece stomatologicz-
nej i są obecnie równie skuteczni w swoich działaniach jak 
lekarze dentyści, jednak ich usługi – znacznie tańsze [7].

Podczas szeroko zakrojonych badań ankietowych na 
temat profesjonalnej profi laktyki próchnicy w gabinetach 
dentystycznych zauważono, iż najczęściej z higienistką 
dentystyczną współpracują lekarze w Szwecji (96%). Jed-
nocześnie polscy dentyści wykazywali taką współpracę 
jedynie w 20% przypadków [8]. Wyraźna korelacja reduk-
cji frekwencji próchnicy z działalnością zawodową higieni-
stek dentystycznych nasuwa oczywiste wnioski o bardzo 
istotnej ich roli w wychowaniu prozdrowotnym i promocji 
zdrowia jamy ustnej.

Edukacja dzieci
Wśród dzieci i młodzieży najczęściej występującą obec-
nie chorobą przewlekłą jest właśnie próchnica zębów. 

Co ciekawe, u pacjentów w wieku od 5 do 17 lat pojawia 
się siedmiokrotnie częściej niż katar sienny i pięciokrotnie 
częściej niż astma oskrzelowa. Mimo tak powszechnego 
występowania choroba jest bagatelizowana. O wystarcza-
jącym poziomie higieny jamy ustnej u dzieci można mówić 
dopiero w wieku starszym, kiedy zęby młodych pacjentów 
są już poważnie dotknięte próchnicą i wymagają leczenia 
kanałowego, a nawet ekstrakcji [7, 8].

Niezwykle ważna jest świadomość, iż zmiany próchni-
cowe zębów mlecznych są związane ze wzrostem ryzyka 
wystąpienia choroby w zębach stałych. Trzeba więc walczyć 
z wciąż popularnym przekonaniem rodziców na temat tego, 
że zębów mlecznych nie warto leczyć. Należy pamiętać, iż 
próchnica jest chorobą zakaźną, a więc zarażenie świeżo 
wyrzniętego zęba stałego przez zakażony ząb mleczny jest 
nie tylko możliwe, ale i wysoce prawdopodobne. Próchnica, 
z powodu takiego mechanizmu szerzenia, jest stosunkowo 
łatwa w ograniczeniu oraz, przynajmniej teoretycznie, moż-
liwa do całkowitego wyeliminowania [7].

Zdrowie jamy ustnej jest bardzo ważnym elementem 
na każdym etapie życia człowieka. Zdrowy piękny uśmiech 
dodaje dziecku uroku, pewności siebie, umożliwia wywar-
cie dobrego pierwszego wrażenia, co jest bardzo ważne 
przy zawiązywaniu się pierwszych przyjaźni, a także po-
zwala uniknąć bólu i kosztów związanych z ewentual-
nym leczeniem. Ciężko przebiegająca próchnica wiąże 
się u dziecka z bólem, powoduje duży stres, zakłócenia 
snu i spożywania posiłków, zmniejsza zdolność do nauki 
i ujmuje dziecięcą radość życia. Ostatecznie skutkuje na-
wet spowolnieniem wzrostu i obniżeniem masy ciała [9]. 
W związku z tym stan uzębienia silnie wiąże się ze zdro-
wiem fi zycznym i psychicznym.

Profi laktyką próchnicy u dzieci zajmuje się wiele osób. 
Są to przede wszystkim rodzice, lekarze pediatrzy, położ-
ne, lekarze dentyści i higienistki dentystyczne [9]. Działa-
nia profi laktyczne polegają na wzmacnianiu odporności 
szkliwa, redukowaniu ilości bakterii w jamie ustnej, ogra-
niczeniu kariogennych elementów diety oraz badaniach 
kontrolnych.

Zęby dziecka powinny być oczyszczane przez rodzica 
od momentu wyrznięcia się pierwszego zęba. Warto zachę-
cać małego pacjenta, aby sam regularnie oczyszczał zęby 
w celu nabycia zdolności odpowiedniej higienizacji jamy ust-
nej. Działania te powinny odbywać się zawsze pod kontrolą 
rodziców, nawet do 12. roku życia. Wpływ na poziom umie-
jętności oczyszczania zębów mają również działania spra-
wowane w szkole przez wychowawców, pielęgniarki szkol-
ne i higienistki dentystyczne. Nawyki wyuczone w szkołach 
i regularnie praktykowane w domach bezpośrednio oddzia-
łują na stan zdrowia jamy ustnej [8, 9].
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Ze strony higienistki dentystycznej poza edukowaniem 
małego pacjenta w zakresie szczotkowania i innych me-
tod oczyszczania jamy ustnej ważnym działaniem wydaje 
się być wybarwianie złogów nazębnych u dzieci, oceniane 
jako najbardziej czytelna i motywująca metoda. Higienist-
ka powinna wówczas, sprawując stałą opiekę nad pacjen-
tem, kontrolować jego higienę jamy ustnej i informować 
o osiągniętych efektach. Instruowanie powinno zawsze 
odbywać się na zasadzie: „wyjaśnienie, demonstracja, 
opanowanie”. U starszych dzieci można wprowadzać już 
stosowanie wskaźników higieny jamy istnej (OHI, API) [8].

Edukowanie rodziców
Obecnie w Polsce mamy do czynienia z redukcją dofi nan-
sowania programów profi laktyki próchnicy. Inicjatywa za-
pobiegania tej chorobie wśród dzieci leży niemal zupełnie 
po stronie rodziców, którzy są edukowani w znikomym 
stopniu. Skutkuje to bardzo złym stanem uzębienia dzieci 
już w wieku przedszkolnym [8, 10].

Najbardziej podatnymi na próchnicę są zęby mleczne 
oraz zęby stałe niedojrzałe, czyli w okresie od wyrznięcia 
pierwszego zęba u dziecka do ukończenia ok. 15.–16. roku 
życia [11]. Próchnica pojawia się u dzieci już na pierwszych 
zębach mlecznych (próchnica wczesna) ok. 1. roku życia. 
Następnie w wieku 2–4 lat istotnie wzrasta liczba ubyt-
ków u dzieci, aby między 6. a 7. rokiem życia frekwencja 
próchnicy wyniosła niemalże 100%. W tym czasie poja-
wiają się pierwsze zęby stałe, które niestety u większości 
dzieci zostają zajęte próchnicą ze względu na stan pozo-
stałych zębów oraz brak świadomości rodziców odnośnie 
ich pojawienia się w jamie ustnej dziecka [10]. Dane epide-
miologiczne wskazują, że w Polsce 50% 5-latków, 90,5% 
7-latków i 91,8% 15-latków posiada zęby zmienione próch-
nicowo [12].

Ze względu na tak częste występowanie, istnieje od-
dzielnie klasyfi kowana odmiana próchnicy zębów nazywa-
na próchnicą wczesną, butelkową lub smoczkową (ECC – 
Early Childhood Caries). Dotyczy ona zmian pojawiających 
się u dzieci przed 5. rokiem życia [13], a na jej ograniczenie 
ogromny wpływ ma profi laktyka i edukacja rodziców – 
choroba najczęściej jest nabywana od matki [7].

ECC cechuje się zmianami na wielu powierzchniach 
zębów i gwałtownym przebiegiem. Na skutek złych na-
wyków rodziców niezakażona bakteriami próchnicotwór-
czymi jama ustna dziecka zostaje zainfekowana. Powo-
duje to między innymi bliski kontakt z mamą (pocałunki), 
a także przeżuwanie pokarmu przed podaniem dziecku, 
„oczyszczanie” smoczka we własnych ustach, używanie 
tych samych szklanek, sztućców [7]. Wyróżnia się wiele 
czynników ryzyka powstania próchnicy butelkowej. Dzie-

li się je na związane z matką: młody wiek, wykształcenie 
na niskim poziomie, choroby w okresie ciąży i związane 
z dzieckiem: ciąża mnoga, wcześniactwo, mała masa uro-
dzeniowa, częstość infekcji, podawanie leków w formie 
syropów, wczesne wyrznięcie pierwszych zębów mlecz-
nych. Na niemalże wszystkie wymienione czynniki istotny 
wpływ mają rodzice [14]. Muszą oni nauczyć dziecko wła-
ściwego szczotkowania przynajmniej dwa razy dziennie, 
a czynność tę kontrolować do ok. 12. roku życia [10].

Bardzo ważny element profi laktycznych działań ro-
dzica powinna stanowić dieta, którą zapewnia swojemu 
dziecku. Złe nawyki żywieniowe to podstawowy czynnik 
powodujący próchnicę u dzieci. Jadłospis dziecka należy 
dostosować do jego wieku i potrzeb, aby zawierał odpo-
wiednie produkty bogate w substancje odżywcze, witami-
ny i minerały. Bez części składników pokarmowych uzę-
bienie nie rozwinie się prawidłowo. Nie bez znaczenia dla 
inicjacji próchnicy pozostaje forma spożywania posiłków 
i ich konsystencja – nie zaleca się dań papkowatych i kle-
istych, zalegających w bruzdach i pomiędzy zębami.

Najkorzystniejszym pokarmem dla dziecka, także w aspek-
cie zapobiegania próchnicy, uważa się mleko matki. Zawiera 
ono przeciwciała dające dziecku odporność, której nie zdą-
żyło jeszcze wytworzyć, oraz wszystkie niezbędne składniki 
dla prawidłowego rozwoju malucha. Należy jednak pamię-
tać, że karmienie piersią nie powinno być przedłużone. Za-
leca się, aby trwało do 1. roku życia ze względu na obecne 
w mleku cukry i wyrznięte już zęby. Na dalszych etapach 
rozwoju dziecka rodzic również powinien przestrzegać 
pewnych zasad. Bardzo częstym błędem jest podawanie 
dziecku gotowych soków owocowych – produktów wysoce 
kariogennych – nawet w nocy, kiedy ilość śliny i jej zdolność 
buforowania jest znacznie obniżona [11].

Ponadto do obowiązków rodzica należy zapewnie-
nie dziecku opieki stomatologicznej w wybranej placów-
ce oraz czuwanie nad tym, aby wizyty kontrolne dziecka 
w gabinecie odbywały się regularnie. Pierwsza taka wizy-
ta (tzw. adaptacyjna) powinna mieć miejsce po wyrznię-
ciu się pierwszego zęba (między 6. a 12. miesiącem życia) 
i mieć charakter zapoznawczy dla dziecka oraz edukacyjny 
wobec rodzica.

Rodzic powinien być wyedukowany tak, aby móc 
zapobiegać inicjacji próchnicy zależnie od wieku dziec-
ka. Wszystkich niezbędnych informacji zaczerpnie m.in. 
u higienistki dentystycznej. W okresie niemowlęctwa na-
leży pamiętać, żeby ograniczać częstość karmienia nocne-
go, nie podawać dziecku soków owocowych kilkakrotnie 
w ciągu dnia oraz w ogóle w nocy, nie pozwalać na ciągłe 
używanie kubka z dzióbkiem, nie wkładać do własnych 
ust pokarmu, smoczka i sztućców dziecka, możliwie szyb-
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ko rozpocząć masowanie i oczyszczanie dziąseł, a po-
tem wyrzynających się kolejno zębów dziecka. Na etapie 
przedszkolnym należy: ograniczyć pokarmy bogate w  wę-
glowodany, zachować ostrożność w zakresie podawania 
soków owocowych, częściej podawać ciemne pieczywo 
zamiast białego, unikać napojów gazowanych, możliwie 
szybko odzwyczajać dziecko od smoczka, nadzorować 
szczotkowanie zębów rano i wieczorem pastą z fl uorem.

Obowiązkiem rodzica jest nieustanne czuwanie nad 
stanem zdrowia jamy ustnej swojego dziecka. W okresie 
szkolnym wciąż powinien kontrolować higienę uzębie-
nia dziecka. To także czas, kiedy należy rozważyć zakup 
sprzętu ochronnego w celu uniknięcia uszkodzeń zębów 
np. podczas uprawiania sportu.

Rodzice nastolatka również nie powinni rezygnować 
z edukacji prozdrowotnej dziecka. Młodzież powinna być 
zapoznana z negatywnymi skutkami palenia tytoniu, rodzic 
powinien dbać o regularność wizyt w gabinecie dentystycz-
nym lub gabinecie higieny (usuwanie osadów i kamienia). 
Dzieciom i młodzieży należy uświadomić (w razie koniecz-
ności) konsekwencje przekłucia języka (piercing), zapewnić 
odpowiednią ochronę w czasie uprawiania sportu [7].

Należy pamiętać, że postaw prozdrowotnych i właści-
wych nawyków dziecko nie nabędzie wyłącznie na pod-
stawie wykładu rodzica. Nauczy się, jak dbać o swoje 
zdrowie za sprawą przykładu pochodzącego ze strony naj-
bliższych, codziennie powtarzanych wspólnie czynności 
oraz skutecznej motywacji. Celem powinno być to, żeby 
dziecko pojęło sens dbania o higienę jamy ustnej i samo nie 
wyobrażało sobie rezygnacji z tego.

Rządowe programy profilaktyki próchnicy
Indywidualną profi laktykę domową uważa się za najsku-
teczniejszą metodę zapobiegania próchnicy. Jednakże 
wymaga wyedukowanych dorosłych, aby mogła przynosić 
wymierne skutki. Jej skuteczność zależy od różnych czyn-
ników, m.in. od wieku rodziców, wykształcenia, mate-
rialnego poziomu życia. Ostatecznie jest to więc metoda 
o bardzo zróżnicowanym stopniu zaawansowania w rodzi-
nach na całym świecie.

W większości przypadków działania podjęte w domu, 
takie jak restrykcje dietetyczne czy profi laktyka fl uorkowa, 
nie wystarczają, aby zapobiec inicjacji próchnicy. Koniecz-
na jest pomoc oraz współpraca z personelem medycznym. 
W celu umożliwienia integralnego działania stomatologów, 
higienistek dentystycznych, pediatrów i pielęgniarek opra-
cowano liczne programy profi laktyki próchnicy. Są one 
zróżnicowane nie tylko w obrębie poszczególnych państw, 
ale nawet polskich województw. Większość z nich ma na 
celu propagowanie profi laktyki fl uorkowej, angażowanie 

personelu niestomatologicznego do walki z próchnicą, do-
szkalanie specjalistów, udostępnianie materiałów eduka-
cyjnych i przede wszystkim docieranie do jak największej 
liczby młodszych pacjentów [15, 16].

Zgodnie z celami stawianymi przez WHO krajom eu-
ropejskim, w Narodowych Programach Zdrowia w Polsce 
uwzględnia się profi laktykę próchnicy. Do 2015 roku zało-
żono redukcję próchnicy u dzieci i młodzieży w konkretnie 
wyznaczonym stopniu (u 6-latków np. spadek frekwencji 
do 30%, u 12-latków PUW = 1). Koncepcja ta w Polsce nie 
została zrealizowana, mimo że celem operacyjnym nr 11 
w NPZ na lata 2007–2015 określono intensyfi kację zapo-
biegania próchnicy u dzieci i młodzieży [17]. Znajomość 
metod zapobiegania próchnicy w Polsce jest powszech-
nie deklarowana, jednak nie funkcjonuje żaden spójny 
program zapewniający dzieciom zachowanie zdrowego 
uśmiechu na poziomie średniej europejskiej. Obecny NPZ 
na lata 2016–2020 w Polsce nie skupia się już tak inten-
sywnie na profi laktyce próchnicy, co może skutkować 
jeszcze niższym poziomem praktykowanych działań. Za-
pobieganie próchnicy jest zawarte w 4. celu operacyjnym: 
„Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagro-
żeń fi zycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku 
zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz 
nauki”, a więc nie dotyczy konkretnie dziedziny stomato-
logii [18].

Kraje wysoko rozwinięte od lat wdrążają programy pro-
fi laktyczne z dużym powodzeniem. Światowa Organizacja 
Zdrowia opracowała w 2003 roku projekt „domu denty-
stycznego”. Jego ideą jest zapewnienie dostępu wszyst-
kich dzieci do personelu dentystycznego, umożliwiającego 
uzyskanie szybkiej i regularnej pomocy stomatologicznej. 
WHO stworzyła również koncepcję szkół promujących 
zdrowie. W Polsce staje się coraz wyraźniej widoczna re-
alizacja tych założeń poprzez powrót gabinetów denty-
stycznych do wielu szkół oraz objęcie dofi nansowaniem 
zabiegów dla dzieci, takich jak lakowanie, lakierowanie 
i fl uoryzacja [7, 19].

W 2014 roku powstał Polski Oddział Sojuszu dla Przy-
szłości Wolnej od Próchnicy (Alliance for a Cavity-Free 
Future – ACFF), będący organizacją ogólnoświatową sku-
piającą specjalistów w celu wprowadzania zmian z zakresu 
profi laktyki próchnicy. Ich wspólne działanie przejawia się 
badaniem potrzeb poszczególnych województw i opra-
cowywaniem dostosowanych do nich programów dofi -
nansowanych z funduszy Unii Europejskiej lub z budżetu 
państwa [15].

Ponadto warty uwagi jest program polsko-szwajcarski 
kierowany do poszczególnych grup pacjentów. Pierwsza 
z nich to dzieci w wieku 3–5 lat, gdzie główny cel stanowi 
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edukowanie rodziców i wychowawców przedszkolaków. 
Druga grupa to dzieci do 2. roku życia, w której zamierza 
się uświadamiać pediatrów, pielęgniarki i położne w za-
kresie profi laktyki próchnicy i dostarczać do szkół rodzenia 
materiały edukacyjne. Projekt został uzupełniony przez 
Ministerstwo Zdrowia o promocję zdrowia jamy ustnej 
i edukację zdrowotną działające od 2010 roku [19].

Poza wymienionymi programami profi laktyki próchni-
cy, w Polsce funkcjonują inne programy prowadzone przez 
duże fi rmy zajmujące się produkcją i dystrybucją wszela-
kich narzędzi, kosmetyków i sprzętów służących do dba-
nia o higienę jamy ustnej. Naturalnie kierują się reklamą 
własnych produktów, ale odgrywają jednocześnie bardzo 
dużą rolę w promocji zdrowia jamy ustnej chociażby dzięki 
dużej liczbie odbiorców.

Wśród wymienionych programów profi laktycznych 
zwraca uwagę mały odsetek zaangażowanych higienistek 
dentystycznych. Należy pamiętać, że zatrudnienie higie-
nistki do zadań profi laktycznych wiąże się z dużo mniej-
szymi kosztami i często większą skutecznością niż w przy-
padku lekarzy dentystów.

Destrukcyjny wpływ węglowodanów
Ubytki próchnicowe są spowodowane demineralizacją 
tkanki wynikającą z działania kwasów wytwarzanych 
przez bakterie, w szczególności Streptococcus mutans, 
które przeprowadzają fermentację węglowodanów do-
starczanych z pożywieniem [20]. Zależność między spoży-
waniem cukrów a intensywnością próchnicy dostrzeżono 
już wiele lat temu. Szczególnym dowodem potwierdzają-
cym powyższą zależność okazał się okres II wojny świa-
towej, kiedy to znacznie ograniczona podaż węglowodanów 
poskutkowała znaczącym spadkiem nasilenia próchnicy [21].

Potencjał kariogenny węglowodanów wykazują za-
równo cukry proste (glukoza, fruktoza), jak i dwucukry 
(laktoza, maltoza oraz najbardziej kariogenna – sacharo-
za) oraz cukry złożone (np. skrobia). Pokarmy zawierające 
skrobię dzieli się dodatkowo na mniej kariogenne (poży-
wienie naturalne i gruboziarniste, np. warzywa, razowy 
chleb) i bardziej kariogenne (produkty lepkie, zalegające 
na powierzchniach zębów, np. ciastka, białe pieczywo, 
chrupki ziemniaczane i kukurydziane) [5].

Wszystkie cukry proste i dwucukry natychmiast po spo-
życiu dyfundują do płytki nazębnej, gdzie dochodzi do ich 
bakteryjnej fermentacji lub zmagazynowania przez bakte-
rie. Za najbardziej próchnicotwórczą uznaje się sacharozę, 
ponieważ stanowi najlepszy substrat do produkcji mutanu 
– nierozpuszczalnego składnika matrycy międzykomórko-
wej. Jego synteza sprzyja kolonizacji bakterii, powoduje 
wzrost gęstości płytki oraz jej przyczepności względem 

zęba. Ponadto sacharoza ulega rozkładowi do glukozy 
i fruktozy, podstawowych substratów fermentacji, której 
produktami są kwasy organiczne. Spadek pH płytki poni-
żej 5,5 (tzw. pH krytyczne) powoduje odwapnienie szkli-
wa. Istotną rolę w procesie kariogenezy odgrywa również 
glukan – polimer produkowany przez paciorkowce, m.in. 
S. mutans, S. sanguis i S. salivarius. Sprzyja on przenikaniu 
kwasów z zewnątrz płytki, co zwiększa ryzyko deminera-
lizacji. Glukan stanowi również rezerwę metaboliczną dla 
bakterii w przypadku niedoboru cukru w pożywieniu.

Dieta kariogenna
W świetle najnowszej wiedzy dieta w dwojaki sposób 
wpływa na rozwój choroby próchnicowej. Nie tylko przy-
czynia się do jej powstania, ale może również warunko-
wać prawidłową budowę i mineralizację tkanek zęba. Za 
kariogenność diety w głównej mierze odpowiedzialne są 
węglowodany proste, których jednorazowe spożycie po-
woduje, za sprawą bakterii, 20-minutową produkcję kwa-
sów. Częste przekąski, co kilka, kilkanaście minut, skutkują 
więc odwapnianiem szkliwa niemalże w sposób ciągły. 
Z uwagi na bardzo wysoką próchnicotwórczość do pro-
duktów niepożądanych w diecie zalicza się słodzone 
napoje (słodka herbata, soki, napoje), produkty kleiste 
i retencyjne (np. rodzynki, musli, chrupki), miód, słodycze, 
pokarmy kwaśne (owoce, np. cytrusy), produkty słodzo-
ne i kwaśne (także mleczne, np. lody, koktajle, jogurty). 
Bardzo interesujący wydaje się fakt, iż do zaistnienia 
próchnicy nie przyczynia się wyłącznie rodzaj pokarmu, 
ale częstotliwość jego spożywania i czas, jaki pozostaje on 
w jamie ustnej [21–23].

Mimo coraz większej świadomości polskiego społe-
czeństwa, liczba dzieci cierpiących z powodu próchnicy 
jest znaczna. Istotny wpływ na tę sytuację ma spoży-
wana dieta. Dzieci karmi się gotowymi, przetworzonymi 
produktami o dużej zawartości cukrów. Przeważa forma 
kleista, papkowata, natomiast brakuje w diecie produktów 
twardych i włóknistych. Jednak najwięcej ukrytego cukru 
znajduje się bez wątpienia w sokach owocowych i napo-
jach słodzonych. Wartym zastanowienia wydaje się fakt, 
że polskie dzieci bardzo wcześnie w swoim jadłospisie 
stykają się ze słodyczami i traktują je jako przekąski mię-
dzy posiłkami. Często rodzice nie są świadomi, że do 2.–3. 
roku życia kształtują się u dziecka preferencje smakowe. 
Ograniczenie rafi nowanego cukru w tym okresie będzie 
skutkowało u dziecka brakiem zapotrzebowania na tego 
typu przekąski [11].

W gabinecie dentystycznym lekarz często nie ma wy-
starczająco dużo czasu, aby omówić z rodzicami zasady 
właściwej diety małego pacjenta. Pomoc higienistki na tym 
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polu wydaje się bezcenna. Może zaproponować pacjento-
wi prowadzenie kilkudniowej ankiety na temat spożywa-
nych produktów. Ważne jest, żeby edukowała pacjenta 
dopiero po analizie zakończonej ankiety. Proste wskazówki 
mogą czasem zdziałać prawdziwe cuda, znacznie szybciej 
i łatwiej niż późniejsze kosztowne leczenie.

Dieta przeciwpróchnicowa
Rodzaj spożywanego pożywienia, poza potężnym poten-
cjałem kariogennym, może także indukować prawidłowy 
rozwój zębów oraz pozwolić na zachowanie zdrowia. Jest 
to w dużej mierze zależne od nawyków żywieniowych. 
Wdrożenie w życie prawidłowych nawyków żywieniowych 
może uchronić pacjenta przed inicjacją procesu próchnico-
twórczego, mimo iż rodzaj diety uznaje się za najważniej-
szy czynnik ryzyka próchnicy u dzieci [8].

Obecnie wiadomo, że nawet dieta kobiety ciężarnej 
ma ogromny wpływ na rozwój zębów płodu. Zawarte 
w pożywieniu białka, witaminy i mikroelementy warunku-
ją właściwy rozwój i mineralizację zawiązków zębów. Nie-
mowlęta i dzieci potrzebują pełnowartościowych białek 
i aminokwasów, składników mineralnych (wapń, fosfor, 
fl uor) i witamin (A, E, D) w celu prawidłowego rozwoju 
i ukształtowania ich zębów [23].

Do jednych z najistotniejszych czynników warunkują-
cych inicjację próchnicy należą, jak już wspomniano, wę-
glowodany. Dla ochrony przed ich szkodliwym wpływem 
warto stosować w diecie zamienniki cukrów, np. alkohole 
wielowodorotlenowe (poliole), które, utrzymując funk-
cję źródła energii, nie ulegają fermentacji w jamie ustnej. 
Wśród nich wymienia się m.in. ksylitol i sorbitol. W bada-
niach klinicznych wykazano, że guma do żucia zawierająca 
ksylitol hamuje rozwój próchnicy [20]. Pomimo iż nie ma 
wystarczających dowodów na hamowanie procesu próch-
nicowego przez ksylitol, jego słodki smak i brak potencjału 
kariogennego przyczyniają się do tego, że może stanowić 
idealny substytut cukrów.

Bardzo istotnym elementem diety przeciwpróchnico-
wej jest niewątpliwie fl uor. Nie występuje w naturze w sta-
nie wolnym, jednak jest dostępny w minerałach (fl uoryt, 
apatyt, kriolit) i roślinach (liście brzozy). Wykazuje dzia-
łanie bakteriostatyczne oraz wzmacnia strukturę szkliwa. 
W tych częściach świata, gdzie zastosowano fl uorkowanie 
wody pitnej, wykazano spadek występowania próchnicy 
o ok. 50%. W Polsce wodę wzbogacano jonami fl uorko-
wymi w kilku miastach (Wrocław, Szczecin, Bydgoszcz, 
Białystok), jednakże zaniechano tej czynności z powo-
dów ekonomicznych. Obecnie wodę pitną fl uorkuje się 
jedynie w części Wrocławia, ale w kilku polskich miastach 
(np. Tczew, Nowe Miasto) dostępna woda zawiera fl uor 

naturalnie i to w optymalnej dawce [23]. Dużo powszech-
niejszym zjawiskiem jest fl uorkowanie soli, będące metodą 
zachowującą wolną wolę odnośnie jej stosowania, jednak 
mniej skuteczną ze względu na znaczne różnice w ilości 
spożywanej soli. Na przykład dieta dzieci do 2. roku życia 
zawiera bardzo małą ilość soli, a w tym czasie właściwa 
podaż tego pierwiastka ma ogromne znaczenie.

W 1970 roku rozpoczęto badania mające na celu odkry-
cie środków niefl uorkowych o działaniu przeciwpróchni-
cowym. Potwierdzono pozytywne działanie argininy (ami-
nokwasu występującego w ślinie), ekstraktów roślinnych 
(np. z miodły indyjskiej, zielonej i czarnej herbaty, chmielu, 
łusek ziarna kakaowca, żurawiny, korzenia lukrecji) oraz 
propolisu [20]. Jednak do tej pory nic nie jest w stanie do-
równać dobroczynnemu wpływowi jonów fl uoru.

Należy przestrzegać konkretnych zasad żywieniowych, 
aby dieta miała charakter przeciwpróchnicowy. Dentysta 
lub higienistka dentystyczna powinni informować pacjen-
ta, żeby spożywał posiłki regularnie, o stałych porach dnia 
i zachowywał między nimi przerwy minimum 2-, a najle-
piej 3-godzinne, unikał przekąsek, ograniczał lub całko-
wicie zrezygnował z pokarmów wysoko przetworzonych. 
Produkty w formie musów i papek należy ograniczyć na 
rzecz pokarmów twardych. Konieczna jest redukcja spo-
żywanych słodyczy, napojów gazowanych i słodzonych, 
a nawet soków owocowych. Warto spożywać owoce i wa-
rzywa w formie surowej, jak również studiować etykiety 
na gotowych produktach spożywczych [21].

W kwestii diety higienistka dentystyczna nie powinna 
ograniczać się jedynie do zapobiegania próchnicy, ponie-
waż podczas rozmowy z pacjentem na temat diety poja-
wia się możliwość przedstawienia również ogólnych zasad 
zdrowego żywienia. Harwardzka Szkoła Zdrowia Publicz-
nego opublikowała najbardziej aktualną wersję piramidy 
żywieniowej, która jako podstawę zdrowego odżywiania 
uznaje aktywność fi zyczną i kontrolowanie masy ciała. 
Podaje również, że najczęściej spożywane przez człowieka 
powinny być warzywa i owoce w proporcji 3:1. Piramida 
podkreśla znaczenie picia odpowiedniej ilości wody (przy-
najmniej 1,5 litra dziennie), spożywanie pieczywa pełno-
ziarnistego, ograniczenia mleka w diecie do 2 szklanek 
dziennie (brane są pod uwagę także jogurty i sery), zastę-
powania tłuszczów zwierzęcych różnego rodzaju olejami, 
unikania słodyczy i cukrów oraz zmniejszenia ilości spoży-
wanej soli – np. na rzecz ziół [24].

Podsumowanie
Higienistka dentystyczna to osoba doskonale przygotowa-
na do prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej 
oraz promocji zdrowia w różnych środowiskach, nie tylko 
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w gabinetach, lecz także w szkołach i przedszkolach. Jej 
działanie profi laktyczne rozpoczyna się już na etapie edu-
kowania pacjentów w zakresie prawidłowej diety i utrzy-
mywania odpowiedniej higieny jamy ustnej. Szczególne 
znaczenie ma kontakt higienistki dentystycznej z małymi 
pacjentami, ponieważ gwarantuje właściwą profi laktykę 
od najmłodszych lat. Skuteczna edukacja dzieci i ich rodzi-
ców znacząco wpływa na stan jamy ustnej społeczeństwa, 
zapobiega powstawaniu złych nawyków i tym samym licz-
nych problemów związanych ze zdrowiem jamy ustnej.

Obowiązkiem higienistki dentystycznej jest również 
informowanie pacjenta o stanie jego jamy ustnej poprzez 
profesjonalną ocenę higieny jamy ustnej oraz stanu zębów 
i dziąseł. Analizując odpowiednie wskaźniki epidemiolo-
giczne i wskaźniki higieny, higienistka może porównywać 
wyniki wśród wielu pacjentów oraz skuteczność swoich 
działań u danego pacjenta indywidualnie. Daje to lepszy 
obraz efektywności jej pracy i umożliwia szacowanie ry-
zyka wystąpienia próchnicy. W dobie ciągłego niedoin-
westowania służby zdrowia rola higienistki, której działa-
nia profi laktyczne ograniczają występowanie próchnicy, 
a w konsekwencji znacznie obniżają koszty późniejszego 
leczenia, wydaje się niezastąpiona.

Oświadczenia  

Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów 
Autorzy deklarują brak konfl iktu interesów.

Źródła finansowania 
Autorzy deklarują brak źródeł fi nansowania. 
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STRESZCZENIE 
Celem artykułu jest przedstawienie postępowania fi zykoterapeutycznego dla kobiet znajdujących się w okresie okołoporodowym. W publikacji opisano wie-
le korzyści wynikających z zastosowania zabiegów z zakresu fi zykoterapii w okresie ciąży, podczas porodu oraz w połogu. Proponowane zabiegi są efektyw-
ną formą łagodzącą dolegliwości  bólowe w okresie okołoporodowym.

Słowa kluczowe: ciąża, poród, połóg, zabiegi  fi zykoterapeutyczne.

ABSTRACT
The aim of the article is to present  physiotherapy  procedures for women in perinatal period. The article presents a lot of benefi ts resulted from the  use 
of treatment in the fi eld of physical therapy during tpregnancy, during  labour and during the time in puerperium. Proposed treatment is an effi cient way 
to reduce pain in perinatal period.

Keywords: pregnancy, labour, puerperium, physical therapy treatment. 

Wstęp
Okres okołoporodowy obejmuje ostatni (trzeci) trymestr 
ciąży, poród oraz pierwsze siedem dób życia pozamacicz-
nego . Zaczyna się między 20 a 28 tygodniem ciąży, a koń-
czy 1 tydzień po urodzeniu dziecka. Kobietom w okresie 
okołoporodowym zwykle towarzyszy ból, który jest od-
czuciem znanym każdemu człowiekowi. Jest to zjawisko 
naturalne, ale o nieprzyjemnym charakterze sprawiające 
cierpienie. Ból w III trymestrze ciąży najczęściej dotyczy 
odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Pojawia się 
na skutek przyrostu  masy ciała, zwiększenia objętości 
jamy brzusznej, która prowadzi do rozciągnięcia oraz osła-
bienia mięśni brzucha biorących duży udział w stabilizacji 
kręgosłupa. Przyczyną dolegliwości bólowych mogą być 
także zmiany hormonalne, które prowadzą do rozluźnienia 
struktur łącznotkankowych [1].

Poród (rozwiązanie) to szereg kolejno następujących 
po sobie procesów, w wyniku których rodzi się dziecko. 
Jest proces fi zjologiczny, któremu towarzyszy ból. Poród 
może trwać kilka lub kilkanaście godzin i dzieli się na trzy 
podstawowe okresy:

Faza utajona i aktywna – cykliczne skurcze ma-1. 
cicy, najpierw w 10–30-minutowych odstępach, 
czas trwania ok. 40–45 s, potem skurcze nasila-

ją się powodując coraz intensywniejszy ból, czas 
trwania ok. 60–90 s, mogą powracać nawet co 2 
min. Ból spowodowany jest skurczami i rozwiera-
niem szyjki macicy i jest odbierany przez rodzącą 
kobietę na poziomie Th10-L2 (sploty miednicy 
i sploty podbrzuszne).
Pełne rozwarcie macicy i wydalenie płodu – dziec-2. 
ko opuszcza kanał rodny dzięki skurczom macicy 
oraz ruchom przepony. Ból pochodzi z kanału 
rodnego – rozciąganie powięzi, ucisk na mięśnie 
krocza. Występują bardzo nasilone dolegliwości 
kręgosłupowe. Ból odbierany jest przez rodzącą 
na poziomie Th10-L2 (bodźce czuciowe  przesyła-
ne są z macicy drogą nerwów somatycznych) oraz 
przez nerwy współczulne z segmentów Th5-Th12. 
Natomiast bodźce z kanału rodnego przesyłane 
są przez nerwy współczulne z segmentów S2-S4.
Rodzenie łożyska – oddzielenie i wypchnięcie ło-3. 
żyska przez macicę w całości, czasami dochodzi 
do poszarpania na kilka fragmentów – konieczne 
wyłyżeczkowanie [2].  

Pojawiający się ból podczas porodu nie jest patologią, 
a sygnałem mobilizującym do podejmowania działań, któ-
re zminimalizują jego odczuwanie [3].   
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Cele zabiegów fizykoterapeutycznych 
w okresie okołoporodowym

Immersja wodna – rodząca
zmniejszenie bólu – osłabienie efektu grawitacji (cia-• 
ło zanurzone w wodzie jest wolne od grawitacji, re-
dukcja bólu przez mniejszą stymulację organizmu do 
produkcji hormonów stresu, a jednocześnie zwięk-
sza się produkcja endorfi n – inhibitorów bólu),
w następstwie ciśnienia hydrostatycznego wody • 
dochodzi do przemieszczania krwi do żył central-
nych oraz do wzrostu ciśnienia w prawym przed-
sionku serca – zwiększone wydzielanie przedsion-
kowe ze zwiększonym wydzielaniem sodu oraz 
wody przez nerki, czego konsekwencją jest spadek 
ciśnienia tętniczego krwi, zmniejszenie obrzęków 
u przyszłej mamy,
złagodzenie bólu (zmniejsza się napięcie autono-• 
micznego układu nerwowego, skurcze stają się 
słabiej odczuwane),
rozluźnienie mięśni macicy przez, co następuje, • 
szybsze rozwieranie szyjki macicy,
rozluźnianie miednicy i krocza – powoduje to  • 
rzadsze pękanie krocza,
zwiększone wydzielanie oksytocyny, która wpły-• 
wa na postęp porodu,
szybsze zstępowanie główki dziecka do kanału,• 
mniejsza utrata krwi na skutek szybszego zamy-• 
kania naczyń krwionośnych w macicy,
poprawa przepływu maciczno-łożyskowego,• 
krótszy i przyjemniejszy poród,• 
zmniejszenie podawania środków analgetycznych • 
i rozkurczowych,
komfort rodzącej. • 

Immersja wodna – dziecko
małe prawdopodobieństwo wystąpienia niedo-• 
tlenienia płodu,
łagodzenie szoku porodowego (tradycyjny poród • 
jest dla rodzącego się dziecka ogromnym stresem 
– noworodek zmuszony jest  w dość krótkim cza-
sie przejść przez ciasny kanał rodny ze środowiska 
wodnego, ciepłego i ciemnego do hałaśliwego 
otoczenia z jaskrawym światłem i o znacznie niż-
szej temperaturze, 
stałość temperatury środowiska,• 
dla dziecka poród w środowisku wodnym to płyn-• 
ne, bezstresowe przejście,
krótszy czas I i II okresu porodu [4, 5].• 

Przezskórna elektryczna stymulacja  nerwów – TENS
zmniejszenie bólu (doniesienia naukowe – Budsen • 
1971 – Szwecja),
krótszy poród (doniesienia naukowe – Harrison • 
1997 – Szwecja),
wyższa liczba punktów APGAR u noworodków • 
(doniesienia naukowe – Sokołowa i Kałukow 1990 
– Rosja), 
zmniejszenie podawania środków przeciwbólowych,• 
niepodawanie znieczulenia,• 
zwiększenie komfortu podczas porodu [6].• 

Inhalacje
działanie uspakajające, poprawia koncentrację • 
rodzącej,  
działanie relaksujące i łagodzące,• 
orzeźwiające, • 
lecznicze w przypadku infekcji [7].• 

Laseroterapia – doniesienie naukowe
w Brazylii w Sao Paulo zastosowano  laser diodo-• 
wy o dł. fali 660 nm (czerwony laser) i 780 nm 
(podczerwony laser) po nacięciu krocza podczas 
porodu w celu złagodzenia bólu. Grupę ekspery-
mentalną leczono laserem w trzech punktach bez-
pośrednio na nacięciu po szyciu pomiędzy 6–56 
godzin po porodzie. Oceniający nie znali rodzaju 
interwencji. Ból był oceniany przed, bezpośrednio 
po i 30 minut po terapii laserem,
wyniki badań – nie zgłoszono przez kobiety • 
zmniejszenia intensywności bólu po zastosowaniu 
laseroterapii po nacięciu krocza, być może dawki 
lasera były niewystarczające, aby zapewnić ulgę 
bólu krocza po nacięciu podczas porodu [8].

Wielu specjalistów – położników  uważa, iż środowisko 
wodne jest optymalne dla matki w czasie porodu, a także 
dla dziecka. Stosowanie immersji wodnej podczas porodu 
rozpoczęło się w latach 60. XX w Rosji – Igor Czarkowski, 
natomiast w Polsce pierwszy poród w wodzie odbył się 
w 1996 roku w Klinice Położnictwa i Ginekologii AM w Ło-
dzi pod kierunkiem  prof. Laudańskiego [9].

Zasady stosowania immersji wodnej w okresie 
okołoporodowym

wanna (basen) powinna być dokładnie zde-• 
zynfekowana, przestronna, by kobieta mogła 
swobodnie się poruszać w celu zmiany pozycji 
oraz by mogła zanurzyć się do poziomu klatki 
piersiowej, 
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powinna być możliwość stałej wymiany wody, fi l-• 
try bakteryjne,
wanna powinna być wyposażona w uchwyty na • 
ręce oraz podpórki  pod nogi, poduszkę pod gło-
wę, wzniesienie pod pośladki celem uwidocznie-
nia krocza podczas porodu główki,
położna oraz lekarz powinni mieć swobodny do-• 
stęp do rodzącej, 
poziom wody do wysokości  pępka rodzącej, wyż-• 
szy poziom może utrudniać oddech przez ucisk na 
klatkę piersiową, 
temperatura wody 36–37°C, zachowanie stałej • 
temperatury wody musi być przestrzegane,
temperatura powietrza w pomieszczeniu sali po-• 
rodowej 26°C,
woda może pochodzić z wodociągów miejskich,• 
immersja wodna może odbywać się w wodzie • 
z dodatkiem soli lub 0,9% NaCl – korzystny wpływ 
na tkanki krocza,  
kobieta rodząca może przebywać jednorazowo • 
w wodzie najwyżej 30 minut, aby nie dochodziło  
do obniżenia temperatury wody, po czym opusz-
cza wannę na kolejne 30 minut.

Przeciwwskazania:
krwawienie z dróg rodnych,• 
zagrożenie zakażeniem,• 
odpływanie płynu owodniowego [4, 5, 10]. • 

Zastosowanie przezskórnej elektrycznej 
stymulacji nerwów – TENS w okresie 
okołoporodowym
Szwecja  jest pierwszym krajem, gdzie zastosowano me-
todę TENS do łagodzenia bólu porodowego (1971), szyb-
ko rozpowszechniła się w Europie, w 1977 roku zaczęto ją 
stosować w Niemczech. Obecnie ta metoda  jest ogólnie 
dostępna w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanach  Zjednoczo-
nych  i Kanadzie. Każda kobieta ciężarna informowana jest  
o możliwości skorzystania z tego rodzaju znieczulenia bólu, 
a w szkołach rodzenia jest możliwość nauczenia się obsłu-
gi stymulatora. W Polsce ta niefarmakologiczna metoda 
zwalczania bólu  jest rzadko wykorzystywana w praktyce, 
może wynikać to z niedostatecznej wiedzy położników 
oraz rodzących kobiet na temat jej stosowania [9].

Parametry prądów TENS w zwalczaniu bólu okołopo-
rodowego:

HF - TENS konwencjonalny – wysokiej często-1. 
tliwości
f: 80–120–200 Hz
ti: 50–250 μs o niskiej amplitudzie
tz: 30–90 min 

I: do poziomu czuciowego – mrowienie i wibracje
efekt przeciwbólowy – szybko, już po 10 minutach.
LF - APL - TENS akupunkturowy - niskiej 

       częstotliwości
f: poniżej 10 Hz (optymalnie 2–4 Hz)
ti: 150–250 μs
tz: 20–45 min
I: do poziomu ruchowego – pojedyncze skurcze

      mięśni
efekt przeciwbólowy – pojawia się dosyć późno 

      [2, 11, 12].

Działanie prądów TENS opiera się na:
teorii kontrolowanego przepustu rdzenio-• 
wego – tzw. „bramka kontrolna” Melzacka 
i Walla – zmniejszenie bólu poprzez zahamowa-
nie przepływu bodźców bólowych na poziomie 
obwodowych nerwów (włókna A beta i A alfa, 
niezmineralizowane włókna C), a także na po-
ziomie rdzenia kręgowego (rogi tylne istoty sza-
rej). Włókna nerwowe typu C dostarczają sygnał 
z elektrostymulatora  znacznie szybciej niż włók-
na typu A, dzięki czemu następuje blokowanie 
bodźców bólowych. Sygnał z elektrostymulatora 
wygrywa w konkurencji o dostęp do wzgórza,
teorii endogennych opioidów•  – zakłada ist-
nienie w istocie szarej środkowej śródmózgowia 
oraz przysadce mózgowej neuronów opiatowych, 
które są uaktywniane m.in. poprzez drażnienie 
prądem elektrycznym oraz uwalnianie endorfi n, 
które likwidują ból w różnych odstępach czasu.

Technika wykonania:
pierwsza faza porodu – dwie pary elektrod samo-• 
przylepnych umieszcza się przykręgosłupowo (4–5 
cm od osi kręgosłupa)  na poziomie Th10 – L1 (dzia-
łanie na sploty miednicy i sploty podbrzuszne), 
druga faza porodu – dwie pary elektrod samoprzy-• 
lepnych umieszcza się przykręgosłupowo na pozio-
mie S2 – S4 (działanie na nerwy przywspółczulne), 
w czasie nasilenia skurczu stosowany jest • TENS 
HF, natomiast między skurczami TENS LF,
w czasie ciąży zabiegi z użyciem prądu TENS wy-• 
konuje się z wykorzystaniem prądów konwen-
cjonalnych lub elektrostymulacją podobną do 
akupunktury – ALP-TENS – zabiegu nie można 
stosować przez pierwsze dwa trymestry ciąży 
(najlepiej dopiero od 37 tyg. ciąży),
osoba wykonująca zabieg lub sama rodząca do-• 
stosowuje natężenie prądu do momentu odczu-
wania mrowienia.
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Aparatura 
aparatura do wykonania zabiegów prądami TENS  • 
jest dostępna i kobiety mogą zaopatrzyć się 
w urządzenie oraz wykonywać zabiegi  w warun-
kach domowych,
stymulatory są zwykle dwukanałowe z dwoma • 
rodzajami stymulacji, proste w obsłudze, wyposa-
żone w cztery elektrody (węglowe lub samoprzy-
lepne), rozmiar elektrod 4 x 10 cm, przykładane są 
szczelnie do skóry. 

Przeciwwskazania:
rozrusznik serca,• 
arytmia, • 
żylaki,• 
epilepsja,• 
bóle trzewne,• 
podrażniona skóra,• 
bóle o podłożu psychogennym,• 
można stosować od 37 tyg. ciąży ( wcześniej ryzy-• 
ko wywołania skurczy),
zabroniona stymulacja okolicy brzucha, • 
podczas immersji wodnej.• 

Skuteczność metody:
duża popularność w Wielkiej Brytanii,• 
80% rodzących kobiet odczuwało zmniejszenie • 
dolegliwości bólowych,
większość matek deklaruje chęć ponownego uży-• 
cia tej metody [2, 12, 13]. 

Podsumowanie 
TENS – przezskórna elektryczna stymulacja nerwów 
jest metodą skuteczną, sprawdzoną oraz bezpieczną dla 
dziecka i matki. Nie ma działań ubocznych. Nie ogłupia, 
nie usypia rodzącej. W trakcie stymulacji można się swo-
bodnie poruszać [2, 8, 10].

Inhalacje – są popularną i wygodną formą stosowa-
nia aromaterapii, wdychanie olejków eterycznych błyska-
wicznie przynosi ulgę, szczególnie podczas sytuacji streso-
wych. Pomocne w tym są kominki aromaterapeutyczne, 
w których za pomocą świeczki podgrzewa się mieszaninę 
wody i olejków. Do pojemnika należy wlać wodę i 5–10 
kropli olejków, w zależności od wielkości pomieszczenia,
a następnie zapalić świeczkę. W klasycznej aromaterapii 
olejki wprowadza się do organizmu dwiema metodami: 
przez skórę (masaż, kąpiel, kompres), przez układ odde-
chowy (inhalacje, wąchanie). Olejki zapachowe mogą być 
stosowane pojedynczo lub w mieszankach, które wzmac-

niają ich działanie (do celów leczniczych nie stosuje się 
więcej niż 5 olejków jednocześnie). Nie stosuje się aroma-
tów, których zapach nie odpowiada rodzącej [7].

Oświadczenia  

Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów 
Autorzy deklarują brak konfl iktu interesów.

Źródła finansowania 
Autorzy deklarują brak źródeł fi nansowania. 
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STRESZCZENIE 
Wulwodynia (łac. vulva – srom) defi niowana jest jako zaburzenie polegające na przewlekłym zespole bólowym, trwającym minimum 3–6 miesięcy, który wy-
stępuje u 3–16% kobiet. Chroniczny dyskomfort lub ból występuje bez podłoża żadnej innej choroby skóry sromu, pochwy czy innej infekcji. Etiologia wul-
wodynii nie została w pełni poznana. Schorzenie dotyka intymnej sfery kobiety, jednak coraz częściej stosowane różnorodne metody terapii pozwalają na 
osiągnięcie pozytywnych skutków i uwolnienie pacjentki od dolegliwości. Niezbędnym warunkiem w procesie leczenia jest holistyczna terapia obejmująca, 
w zależności od potrzeb, farmakoterapię, opiekę psychologiczną, fi zjoterapię, leczenie operacyjne oraz czynny udział pacjentki, a czasami także jej 
partnera.

Słowa kluczowe: wulwodynia, ból sromu, diagnoza, leczenie.

ABSTRACT
Vulvodynia (from Latin vulva) is defi ned as a disorder involving a chronic pain syndrome, which lasts at least 3–6 months and affects 3–16% of women. 
Chronic discomfort or pain occurs without the basis of any other vulva skin or vagina disease, or another infection. Still little is known of aetiology of vulvo-
dynia. The disease affects women’s intimate sphere, but various method of treatment, which are applied increasingly more often, allow to achieve positive 
results and relieve the patient from the affl iction. Thus, it is necessary to develop a holistic treatment regimen including pharmacotherapy, psychological 
care, physiotherapy, surgical treatment and active participation of the patient, and sometimes also her partner, in the treatment process, as required.

Keywords: vulvodynia, vulvar pain, diagnosis, treatment.  

Wstęp
Wulwodynia (łac. vulva – srom) defi niowana jest jako za-
burzenie polegające na przewlekłym zespole bólowym, 
trwającym minimum 3–6 miesięcy, który występuje 
u 3–16% kobiet, jednak dokładna częstość występowa-
nia tego schorzenia jest trudna do oszacowania. Chro-
niczny dyskomfort lub ból prezentuje się w sytuacji, kiedy 
nie występuje żadna inna choroba skóry sromu, pochwy 
czy inna infekcja mogąca prowokować takie objawy 
[1, 2]. Wulwodynia to rzadko rozpoznawany syndrom kli-
niczny ze względu na mało rozpowszechnioną wiedzę na 
jego temat oraz niejasne czynniki etiologiczne. Istnieją tak-
że trudności w diagnostyce różnicowej z innymi dolegliwo-
ściami tego intymnego obszaru ciała kobiety.

Objawy wulwodynii prezentują szerokie spektrum 
dolegliwości, wśród których dominuje ból, pieczenie, 
inne niekomfortowe odczucia, świąd, świadomość od-
czuwania sromu, dyskomfort, nadwrażliwość, podraż-
nienie, mrowienie żeńskich narządów płciowych, okolic 

krocza, sromu, ujścia cewki moczowej. Objawy mogą 
występować samoistnie lub zostać wywołane przez 
bodźce, które fi zjologicznie nie powodują dolegliwości 
(ból, dotyk, uciskanie, kontakt z ubraniem). Co charak-
terystyczne – dolegliwości te występują bez stwierdze-
nia jakichkolwiek zaburzeń i dysfunkcji mających jawne 
klinicznie podłoże neurologiczne, a także niemożliwe 
jest dokładne określenie lokalizacji odczuwanego bólu 
i dolegliwości (wulwodynia nieprowokowana). Szeroką de-
fi nicję wulwodynii i główne zasady postępowania w przy-
padku zaistnienia zaburzenia opracowano i opublikowano 
w 2010 roku na podstawie działań International Society 
for the Study of Vulvovaginal Diseases (ISSVD) [1, 3].

Dolegliwości pojawiające się w odpowiedzi na bodziec 
dotykowy określane są jako wulwodynia prowokowana 
i bywają głównie związane z aktywnością seksualną (dys-
pareunia). U niektórych kobiet objawy pojawiają się już 
w okresie dzieciństwa, u innych czynnikiem prowokują-
cym dolegliwości może być pierwszy stosunek seksualny 
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lub aplikacja tamponu higienicznego. Czynnik prowokują-
cy ból, np. dotyk lub ucisk, może powodować dolegliwości 
trwające przez kilka godzin, a nawet dni. Stopień nasilenia 
dolegliwości jest subiektywnie oceniany przez kobiety, np. 
za pomocą skali VAS (Visual Analog Scale), od łagodnych 
do bardzo silnych doznań. 

Z powodu szerokiego spektrum niecharakterystycz-
nych i niedokładnie lokalizowanych objawów wiele pa-
cjentek nie znajduje zrozumienia swoich problemów, 
istnieją przypadki błędnych diagnoz związanych z podej-
rzeniem chorób psychosomatycznych. W konsekwen-
cji brak rozwiązania źródła problemu i utrzymujących 
się objawów somatycznych prowadzi do eskalacji stre-
su pacjentek, obniżenia jakości ich życia oraz doświad-
czania lęku i napięcia psychicznego. Jest to związane 
także z faktem, że chroniczne uczucie dyskomfortu 
w okolicach sromu bywa odbierane przez partnerów jako 
pretekst do unikania stosunków seksualnych [2, 4]. Brak 
skutecznych metod leczenia, zrozumienia przez medyków 
etiologii dolegliwości i przewlekłe odczuwanie bólu lub 
spektrum innych dolegliwości może prowokować depresję 
u kobiet dotkniętych tym syndromem klinicznym [5].

Cel pracy
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie i omówienie 
problematyki syndromu klinicznego wulwodynii, jej obja-
wów, a także prześledzenie stosowanych metod terapeu-
tycznych oraz istniejących dowodów naukowych na pod-
stawie przeglądu aktualnego piśmiennictwa.

Przegląd piśmiennictwa
Etiologia wulwodynii nie została w pełni poznana i wyjaśnio-
na, na pewno jednak ma pochodzenie wieloczynnikowe. 

Literatura wskazuje na podłoże obejmujące czynniki 
fi zyczne, jak i psychologiczne. Do tej pory nie stwierdzono 
związku występowania schorzenia z chorobami przeno-
szonymi drogą płciową [6]. 

Graziottin [7] wskazuje, że podłożem patofi zjologicz-
nym może być zakłócenie centralnego mechanizmu regu-
lującego odczuwanie bólu i modulację bodźców nocycep-
tywnych. Niestabilność miednicy powoduje napięciowy 
ból mięśni, co stanowi efekt obronny na źródło pierwotne-
go bólu. Ból pierwotny, przemieszczając się i promieniując, 
może powodować przyjmowanie określonych, obronnych 
pozycji ciała, które powodują wystąpienie bólu wtórnego. 

Goldstein [8] wskazuje na możliwość występowania  
podłoża  neuropatologicznego w centralnym układzie ner-
wowym lub uwięzienie nerwu. 

Jantos [9] podkreśla istnienie mechanizmów nadmier-
nej aktywacji mięśni powodujących nadmierną wrażli-

wość na bodziec i ból – obecność punktów spustowych 
w tkance mięśniowej, podwięziach i więzadłach oraz niedo-
tlenienie mięśni, a także dysfunkcje mięśni dna miednicy.

W etiologii wulwodynii upatruje się także wpływu 
czynników immunologicznych, hormonalnych i genetycz-
nych predyspozycji do zapadania na przewlekłe zespoły 
bólowe. Znane są teorie wskazujące na zaburzenia w roz-
woju embrionalnym człowieka [10, 11, 12].

W przeszłości wskazywano, że podłoże wylwodynii 
ma charakter głównie psychogenny, jednak współczesne 
opracowania nie potwierdzają tego, wskazując, że czę-
stość występowania zaburzeń psychicznych wśród kobiet 
z wulwodynią porównywalna jest do populacji ogólnej 
[12]. Wskazywane są także czynniki związane z doświad-
czaniem przemocy seksualnej lub wykorzystywania sek-
sualnego w dzieciństwie [12, 13]. Khandaker i wsp. [14, 
15] dowodzą, że występowanie przewlekłych stresorów 
w okresie dzieciństwa może być ważnym, psychobiolo-
gicznym mechanizmem powstawania wulwodynii.

Rozpoznanie wulwodynii opiera się głównie na wy-
kluczeniu schorzeń infekcyjnych, zapalnych, nowotwo-
rowych, neurologicznych, które mogą powodować ból 
okolic sromu [16], zatem można posługiwać się tą nazwą 
do opisywania objawów lub idiopatycznego zespołu bó-
lowego.

Opisywane są także różne inne zaburzenia towa-
rzyszące wulwodynii dotyczące pęcherza moczowego 
w postaci zapaleń, zespołów bólowych, częstomoczu oraz 
innych dolegliwości: zespołu jelita drażliwego, przewlekłego 
zmęczenia, obniżenia nastroju, depresji, bólów głowy, prze-
wlekłych bólów stawu żuchwowo-skroniowego [6, 17].

Metody leczenia
Ze względu na złożoność problemu oraz nie do końca po-
znaną etiologię nie istnieje jeden uznany, skuteczny algo-
rytm terapii wulwodynii. Terapia musi mieć podłoże wie-
lodyscyplinarne, chociaż proponowane przez specjalistów 
metody przynoszą zróżnicowany efekt terapeutyczny [6].

Farmakoterapia
W farmakoterapii wykorzystywana bywa lidokaina 5% 
stosowana miejscowo, kwas kromoglikowy, nifedypina, 
steroidy, ketokonazol, gabapentyna. Ich skuteczność jest 
zróżnicowana i niesie ze sobą ryzyko wystąpienia reakcji 
alergicznej i nadwrażliwości przy długotrwałym stosowa-
niu. Z różną skutecznością, doustnie, stosowane są także 
niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) oraz opioidy [6].

W sytuacji różnorakich, przewlekłych zespołów bó-
lowych stosowane są leki przeciwdepresyjne, w tym 
przypadku zastosowanie znajdują trójpierścieniowe leki 
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przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu 
zwrotnego serotoniny czy selektywne inhibitory wychwy-
tu zwrotnego norepinefryny. Stosowane są także estradiol, 
kapsaicyna, testosteron [2, 5, 10, 11]. Badacze problemu są 
zgodni, że stosowana farmakoterapia po jej przerwaniu 
może prowokować ryzyko prawdopodobieństwa wystą-
pienia objawów po jej zaprzestaniu.

Istnieją także doniesienia wskazujące na pozytywny 
wpływ wstrzyknięć miejscowych z toksyny botulinowej 
A, steroidów lub bupiwakainy, jednak nie zostały one do-
statecznie udowodnione [17, 18]. Stosowane są doraźnie 
blokady nerwu sromowego lub zewnątrzoponowe bloka-
dy ogona końskiego. Nawet przy tych metodach leczenia 
istnieje ryzyko nawrotu dolegliwości lub odczuwany ból 
ustępuje niecałkowicie [6].

Kobiety w wieku menopauzalnym i starsze mogą być 
wspomagane w leczeniu objawów preparatami estroge-
nowymi, stosowanymi miejscowo lub/i doustnie [18].

U kobiet, które poddawane są terapii z powodu wul-
wodynii istotna jest kontrola infekcji, które pojawiając się 
w trakcie leczenia, jako schorzenie dodatkowe, mogą po-
tęgować istniejące już objawy.

Metody chirurgiczne
W leczeniu wulwodynii stosuje się westybulektomię, po-
legającą na płytkim wycięciu błony śluzowej przedsionka 
pochwy. Nie jest to rutynowa metoda leczenia, a stoso-
wana raczej jako ostateczny sposób, używana w terapii 
wtedy, gdy inne, mniej inwazyjne metody zawiodą lub 
w przypadku westibulodynii. Jak każda metoda chirurgicz-
na, poza potencjalnym działaniem leczniczym, może po-
wodować powikłania chirurgiczne w postaci krwawienia, 
infekcji, torbieli gruczołu Bartholina, powikłań miejsco-
wych w gojeniu się rany czy niepożądanych zmian kosme-
tycznych i obniżonym nawilżeniu pochwy.

Fizjoterapia
W fi zjoterapii wulwodynii ma zastosowanie terapia manual-
na, dająca najlepsze efekty w połączeniu z farmakoterapią.

Pasek i wsp. [1] opisują wulwodynię jako zespół bólo-
wy spowodowany dysfunkcją mięśni dna miednicy. Bada-
cze wskazują, że zarówno hipotonia, jak i hipertonia tych 
mięśni są stanami niefi zjologicznymi, przy czym w stanie 
nadmiernego napięcia mięśni dna miednicy częste są ze-
społy bólowe spowodowane ischemią mięśni lub obecno-
ścią punktów spustowych. Opisywane jest wykorzystanie 
biofeedbacku w zakresie rehabilitacji mięśni dna miednicy 
i leczeniu wulwodynii. Opisywane zjawisko polega na kon-
trolowaniu pracy mięśni, przy czym wskazaniem do ta-
kich działań rehabilitacyjnych jest zarówno osłabienie, jak 

i nadmierna czynność skurczowa mięśni dna miednicy. Po-
zytywne efekty terapii przynosi także wykonywanie przez 
pacjentki ćwiczeń mięśni Kegla [1].

Powięź jest spoiwem i ogniwem łączącym wszystkie 
części układu mięśniowo-szkieletowego. Tworzy całość 
i ciągłość z więzadłami, torebkami stawowymi i zewnętrz-
nymi warstwami okostnej. W literaturze wskazuje się na 
uczenie skurczu i rozkurczu mięśni za pomocą biofeed-
backu w połączeniu z terapią mięśniowo-powięziową 
i masażem punktów spustowych przez pochwę [1]. 

Psychoterapia
Kobiety cierpiące z powodu wulwodynii powinny otrzy-
mać pomoc od psychiatry, psychologa, seksuologa lub 
terapeuty, w zależności od nasilenia i rodzaju objawów 
chorobowych. Wulwodynia często występuje z zabu-
rzeniami depresyjnymi. Same zaś zaburzenia depresyjne 
mogą stanowić czynnik ryzyka wystąpienia wulwodynii, 
jak i pojawiać się wtórnie do dolegliwości bólowych [5, 14]. 
Przewlekłe odczuwanie dolegliwości bólowych i różnego 
rodzaju uporczywego dyskomfortu może powodować ry-
zyko samobójstwa, zwłaszcza przy współwystępowaniu 
objawów depresyjnych [5]. Wtórnie do wulwodynii mogą 
występować zaburzenia czynności seksualnych, a także 
stres związany ze zbliżeniami.

Alternatywne metody leczenia
W literaturze opisywane są przypadki skuteczności aku-
punktury i hipnozy jako metod łagodzenia dolegliwości 
związanych z wulwodynią, ale skuteczność tych metod 
nie jest udowodniona [17].

Edukacja
Uważa się, że pierwszym krokiem w leczeniu wulwodynii 
powinna być eliminacja czynników drażniących i wywo-
łujących dolegliwości. Zdobycie wiedzy przez pacjentki 
może przyczynić się do zmniejszenia natężenia dolegliwo-
ści bólowych i dyskomfortu. Proste i podstawowe zalece-
nia dotyczące wyboru odpowiedniej bielizny, roli higieny 
intymnej, wyboru niedrażniących środków higienicznych 
oraz pomoc w wyborze środków wspomagających kon-
takty intymne mogą ułatwić codzienne funkcjonowanie. 
Świadomość czynników, które prowokują dolegliwości, 
takie jak jazda na rowerze, długotrwałe przebywanie 
w pozycji siedzącej, noszenie obcisłej odzieży, może po-
móc we wdrożeniu działań profi laktycznych. Objęcie psy-
choedukacją partnera kobiety, za zgodą pacjentki, a także 
pomoc w zrozumieniu tego złożonego problemu, może 
dopełnić inne metody terapii. W przypadku zastosowania 
farmakoterapii, zwłaszcza leków z grupy przeciwdepresyj-
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nych, istotne jest wyjaśnienie celu jej stosowania, możli-
wej skuteczności, objawów ubocznych oraz konieczności 
przewlekłej formy terapii pod kontrolą lekarską.   

Podsumowanie
Wulwodynia to zespół kliniczny, który może występować 
u kobiet na każdym etapie życia, włącznie z okresem po-
menopauzalnym, a czas jego trwania jest zróżnicowany 
i przebiega z różnym nasileniem [18]. Schorzenie dotyka 
intymnej sfery kobiety, jednak coraz częściej stosowane 
różnorodne metody terapii pozwalają na osiągnięcie po-
zytywnych skutków i uwolnienie pacjentki od bólu oraz 
dyskomfortu. Niezbędnym warunkiem w procesie leczenia 
jest holistyczna terapia obejmująca, w zależności od po-
trzeb, farmakoterapię, opiekę psychologiczną, fi zjoterapię, 
leczenie operacyjne oraz czynny udział pacjentki, a czasem 
także jej partnera.

Głównym zadaniem w leczeniu wulwodynii jest popra-
wa jakości życia pacjentek poprzez zmniejszenie odczuwa-
nych przez nie dolegliwości. Jakość życia, ze względu na 
uporczywość, przewlekłość i duże spektrum objawów, 
ogranicza kobiety w obszarze aktywności fi zycznej, zawo-
dowej, sportowej, seksualnej, emocjonalnej i społecznej 
[2, 4]. Pomimo różnorodnych form leczenia skuteczna te-
rapia wulwodynii jest dla medyków nadal wyzwaniem.

Badacze wskazują, że istnieje potrzeba dalszych ba-
dań nad tym zespołem chorobowym, wieloaspekto-
wego spojrzenia na ten problem przez fachowców róż-
nych specjalności – lekarzy ginekologów, psychiatrów 
i psychologów, a także fi zjoterapeutów czy personelu me-
dycznego mogącego świadczyć usługi edukacyjne i psy-
choprofi laktyczne w tym zakresie [2].
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STRESZCZENIE 
Od ponad dekady trwają badania nad znaczeniem selenu (Se) w utrzymaniu homeostazy w organizmie człowieka. Znany przede wszystkim z właściwo-
ści antyoksydacyjnych, przeciwzapalnych i immunomodulujących selen niestety nie jest popularnym składnikiem, chociażby w kontekście suplementacji 
i oznaczeń jego poziomów w surowicy. W wielu badaniach natomiast uzupełnianie Se u osób z niedoborami ukazało dobroczynny wpływ tego pierwiastka. 
Suplementacja nie powinna być jednak prowadzona w sposób nieprzemyślany, gdyż zarówno zbyt niski jak i zbyt wysoki poziom tego mikroelementu prze-
kłada się na niekorzystne oddziaływania na organizm. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie najważniejszych dowodów odnośnie jego protekcyjnego 
działania i rozjaśnienia, jak ważnym mikroelementem jest on w kontekście zaburzeń hormonalnych i chorób z nimi związanych.

Słowa kluczowe: profi laktyka, mikroelementy, tarczyca, prostata, insulinooporność.

ABSTRACT
The studies of selenium (Se) impact on homeostasis of human body have been carried for over a decade. Se is especially known for its antioxydative, anti-
infl ammatory and immunomodulatory properties. Unfortunately, supplementation and testing blood levels of this microelement is still unpopular. Recent 
studies demonstrated many benefi ts for patients who regularly supplement Se. However Se supplementation should be wisely applied because too high 
as well as too low level of this microelement can have an adverse impact on the human body. The aim of this study is to present the most important pro-
ofs of Se valuable infl uence on patient’s well being and show its protective activity in endocrine disorders.

Keywords: prevention, microelements, thyroid gland, prostate gland, insulin resistance. 

Wstęp
Selen, pierwiastek i mikroelement, od ponad dekady jest 
przedmiotem szczegółowych badań. Systematycznie 
pojawiają się doniesienia o jego pozytywnym wpływie 
na homeostazę ogólnoustrojową poprzez jego działanie 
na układ odpornościowy, wewnątrzwydzielniczy, udział 
w procesach zapalnych i rozmnażaniu oraz szeroko rozu-
miany metabolizm. Szczególny nacisk kładzie się na bada-
nia w zakresie układu wewnątrzwydzielniczego i odpor-
nościowego [1]. Selen jest elementem selenoprotein (SP), 
których szeroki zakres działania obejmuje między innymi 
działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne [1–3].

Obniżony poziom selenu przekłada się na podwyż-
szone ryzyko zgonu, obniżenie funkcji poznawczych, jak 
i osłabienie układu immunologicznego. Natomiast odpo-
wiedni poziom selenu u obu płci jest potrzebny do pra-
widłowego rozmnażania, zmniejsza ryzyko wystąpienia 
chorób z autoagresji, jak i pozwala skuteczniej bronić się 
organizmowi przed chorobami wirusowymi. Wykazano 
również pewne korzyści Se w zapobieganiu nowotworom 

jelita grubego, płuc, pęcherza moczowego, a w szczegól-
ności raka prostaty u osób z jego niedoborami [2]. Należy 
jednak pamiętać o fakcie, iż selen, niezbędny dla wielu 
organizmów żywych, jest również zaliczany do związków 
toksycznych [3]. Jego uzupełnianie u osób mających pra-
widłowy poziom może mieć negatywny skutek [2].

Dwie twarze selenu
Selen został odkryty w roku 1817 przez szwedzkiego che-
mika Jönsa Jacoba Berzeliusa i to on jako pierwszy porów-
nał pierwiastek do księżyca. Miało to związek z faktem, 
iż szybkie ochłodzenie po stopnieniu tego pierwiastka 
powodowało pojawienie się na jego powierzchni poły-
sku [1]. Dzisiaj po ponad 200 latach od odkrycia również 
porównuje się Se do księżyca, mówiąc o jego dwóch stro-
nach – toksycznej i niezbędnej, których zakres niestety 
jest dość wąski. Zarówno Departament Rolnictwa Stanów 
Zjednoczonych, jak i Komitet Naukowy ds. Żywności (SCF) 
Komisji Europejskiej zalecają dzienne spożycie Se dla doro-
słych na poziomie 55 μg. Natomiast WHO (World Health 
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Organisation, ang. Światowa Organizacja Zdrowia) uzna-
je dawkę 800 μg/dzień dla dorosłego za toksyczną [1, 3]. 
Najbardziej optymalny przedział stężenia w surowicy krwi 
wynosi 80–120 μg/l. Zmniejszony poziom niekorzystnie 
wpływa na rozwój raka, bezpłodność, zapalenia, choroby 
autoimmunologiczne, zajście w ciążę i chorobę Kaschin-
Becka. Wysoki poziom przejawia szkodliwe działanie pod 
postacią hiperinsulinemii, hiperglikemii, hiperlipidemii, jak 
i zwiększa ryzyko wystąpienia miażdżycy [1]. Suplementa-
cja u osób mających wysoki poziom Se może zwiększać 
ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 [2]. 

Istnieje również pojęcie selenozy, czyli objawów zatru-
cia selenem. Dzieli się je na ostre i przewlekłe. W Stanach 
Zjednoczonych oszacowano średnią dawkę, która prowa-
dziła do zatrucia i wymagała wizyty u lekarza, wynosiła 
ona 41 749 μg/dzień (ok. 800 razy więcej niż dawka za-
lecana). Najczęstszymi zgłaszanymi objawami ostrymi są 
odpowiednio: biegunka (78%), zmęczenie (75%), utrata 
włosów (72%), bóle stawów (70%), przebarwienia lub 
łamliwe paznokcie (61%) i nudności (58%). Charaktery-
styczny zapach czosnku z ust zgłosiło jedyne 37% pacjen-
tów. Objawy występujące przewlekle to najczęściej zmę-
czenie, utrata włosów, przebarwienia i zanik paznokci [1].

Epidemiologia i dieta
W zależności od diety, lokalizacji geografi cznej i badanej 
populacji zawartość Se w organizmie różni się znacznie, 
a poziom jego spożywania zależy w dużej mierze od skła-
du gleby. W ostatnich latach opracowano i wprowadzono 
programy mające na celu suplementację tym pierwiastkiem. 
Są to między innymi nawozy o zmodyfi kowanym składzie, 
długodziałające iniekcje oraz wzbogacanie wody do pojenia 
zwierząt w gospodarstwach mlecznych. Wysokie spożycie 
selenu notuje się w Ameryce Północnej, natomiast w Euro-
pie Wschodniej i w Chinach jest ono niskie [1, 2].

Choć niedobory pierwiastka nie dają jawnych objawów 
klinicznych, to ze względu na jego właściwości antyoksyda-
cyjne mogą powodować zwiększoną wrażliwość na infekcje 
oraz fi zjologiczny i środowiskowy stres oksydacyjny [1, 2].

Selen w pożywieniu występuje głównie w postaci se-
lenocysteiny, a możliwości jego przyswajania różnią się 
w obrębie gatunków. Wydalany jest on głównie z moczem 
(60%) i kałem (35%) [1, 3].

Główne źródła pierwiastka w diecie to mięso, ryby 
i skorupiaki, makarony, ryż oraz chleb. Największe jego 
ilości znajdują się w orzechach brazylijskich i podrobach. 
Produkty wytwarzane z pszenicy są głównym źródłem se-
lenu w wielu regionach, a większa zawartość pierwiastka 
występuje w tych, które są produkowane z pszenicy du-
rum [1, 2].

Dzienne spożycie Se w Europie oszacowano na 40 μg/
dzień, podczas gdy w USA jest to 93 μg/dzień dla kobiety 
i 132 μg/dzień dla mężczyzny. Poziom Se jest zależny nie 
tylko od diety, ale również od stylu życia i wieku. Przykła-
dowo palacze papierosów mają poziom Se niższy od osób 
niepalących o 5–10%, podobnie jest w przypadku osób 
w wieku podeszłym, u których poziom tego mikroelemen-
tu jest niższy niż u osób młodszych. Dodatkowo podczas 
przetwarzania i gotowania znaczna część selenu jest tra-
cona w pokarmach [1].

Niski poziom selenu a ryzyko wystąpienia raka 
prostaty 
W 2016 roku pojawiła się praca Outzen i wsp., którzy badali 
wpływ poziomu selenu na ryzyko wystąpienia raka pro-
staty w populacji Duńczyków. W badaniach wzięło udział 
27 179 mężczyzn w wieku 50–64 lat, których poddano an-
kietyzacji w celu zebrania podstawowych informacji (stylu 
życia, statusu społecznego itp.). Okresem obserwacji były 
lata 1993–2007. Podczas badania zidentyfi kowano 911 
pierwotnych raków prostaty, z czego 784 mogły być uży-
te do analiz statystycznych. Każdemu mężczyźnie, który 
zachorował, odpowiadał 1 mężczyzna z grupy kontrolnej 
o podobnych parametrach. Podczas przeglądu doku-
mentacji uzyskano informacje o stopniu zaawansowania, 
punktację w skali Gleasona, przyczyn rozpoznania oraz 
TNM. Badanych z rakiem prostaty podzielono na gru-
py: całkowitą, osób z zaawansowanym rakiem, wyso-
kojakościową oraz grupę kontrolną. Wyniki pokazały, iż 
w przypadku chorób o wysokiej złośliwości, ryzyko śmierci 
było niższe u chorych mających wyższe stężenia Se i SP 
we krwi. Co ciekawe wykazano również korelację między 
wysokim poziomem Se we krwi a niższą umieralnością 
z jakichkolwiek przyczyn [4]. 

W metaanalizie opublikowanej w 2018 roku, do któ-
rej ostatecznie użyto 38 badań (36 419 przypadków 
i 105 293 kontroli), wykazano prawdopodobieństwo 
protekcyjnego wpływu selenu na rozwój raka prostaty 
oraz jego progresję. W związku z czym autorzy zalecają 
suplementację selenem w ramach profilaktyki raka pro-
staty [5].

Wszystko wskazuje na to, iż w prewencji raka prostaty 
poprzez suplementację selenem należy również pamiętać 
o wąskim przedziale, w którym pierwiastek wykazuje dzia-
łania protekcyjne. W badaniu SELECT badano ryzyko raka 
prostaty u 35 533 mężczyzn, u których wykazano brak 
korzyści podawania selenu na poziomie 200 μg dziennie 
u osób z wyjściowym stężeniem selenu we krwi 136 μg/l 
[6]. Inne badania wykonane uczestnikom, którzy mieli stę-
żenia selenu w zakresie poniżej <106 μg/l, wykazały zna-
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czący korzystny wpływ tego pierwiastka w prewencji raka 
gruczołu krokowego [7, 8]. Co ciekawe największe korzyści 
odnosiły osoby palące [8]. Może mieć to związek ze zmniej-
szonym poziomem tego pierwiastka wśród palaczy [1].

Najnowsze badania sugerują również, że protekcyjny 
wpływ selenu może odbywać się przez mechanizmy po-
wiązane z estrogenami [9].

Selen w zaburzeniach gospodarki 
węglowodanowej
Modarres i wsp. w swojej publikacji dotyczącej suplemen-
tacji selenem na ekspresję genów w kontekście insuliny 
i lipidów u niepłodnych kobiet z zespołem policystycznych 
jajników (PCOS ang. polycystic ovary syndrome) kandy-
dujących do in vitro. W randomizowanej podwójnie za-
ślepionej próbie z placebo wzięło udział 40 niepłodnych 
kobiet, które podzielono na dwie grupy. Wykazano, że 
w grupie kobiet otrzymujących suplementację Se po 8 ty-
godniach w ich limfocytach zwiększyła się ekspresja genu 
receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksy-
somów – PPAR-γ (ang. peroxisome proliferator-activated 
receptor gamma) jak i transporterów glukozy GLUT-1 
(ang. Glucose transporter type 1). Odnotowano również 
obniżenie ekspresji genów receptorów lipoprotein o małej 
gęstości – LDLR (ang. Low-Density Lipoprotein Receptor) 
w limfocytach kobiet. Jak wiadomo PPAR-γ bierze udział 
w metabolizmie, między innymi insuliny i lipidów, wpływa 
również na różnicowanie komórek oraz reguluje steroido-
genezę, co jest szczególnie ważne w zaburzeniach, jakie 
występują w PCOS. W badaniu wykazano również zwięk-
szoną ilość utlenionych lipoprotein o niskiej gęstości u ko-
biet, które nie otrzymywały suplementacji Se. Te utlenione 
lipoproteiny traktowane są jako silny czynnik ryzyka w choro-
bach układu krążenia. Natomiast receptory GLUT 1, których 
ekspresja uległa zwiększeniu, regulują stężenie glukozy we 
krwi [10]. Jak widać suplementacja selenem ukazała swój 
korzystny wpływ u kobiet z PCOS, u których bardzo często 
występują zaburzenia w gospodarce lipidowo-węglowo-
danowej.

Inne badanie przeprowadzone na nowofundlandzkiej 
populacji pokazało dobroczynny wpływ selenu na obni-
żanie insulinooporności w grupie 2420 osób bez cukrzycy. 
Badanym mierzono insulinooporność według modelu HO-
MA-IR, zmierzono również skład ciała za pomocą absorp-
cjometrii. Próbki krwi oceniano pod kontem zawartości 
glukozy i insuliny, a pobór Se oceniono poprzez kwestiona-
riusze. Badanie sugeruje, że Se korzystnie wpływa na ob-
niżenie insulinooporności w grupie badanych osób. Warto  
jednak zaznaczyć, iż po przekroczeniu dawki Se w diecie 
powyżej 1,6 μg/kg/dzień efekt korzystny zanikał [11].

Wyniki przeprowadzonych badań odnośnie wpływu 
selenu na metabolizm glukozy nie są jednak spójne, jedne 
ukazują jego dobroczynny wpływ, natomiast inne mówią 
o zwiększonym ryzyku wystąpienia hiperglikemii u osób 
z jego wysokim poziomem [2]. Niektóre badania suge-
rują również, że wysokie poziomy SP mogą oddziaływać 
na tkankę tłuszczową i wiążą się z hipoadiponektynemią 
u pacjentów z cukrzycą typu 2 [12]. Wydaje się, iż jest to 
spowodowane wspomnianymi wcześniej różnicami osob-
niczymi w zdolnościach do absorpcji i wykorzystania Se, 
jak i tego, że wiele dowodów wskazuje na to, iż jego su-
plementacja jest korzystna tylko w wypadkach jego nie-
doborów [1, 2]. 

Jednakże wpływ zbyt wysokich stężeń Se na występo-
wanie cukrzycy typu 2 nie jest jednoznaczny, aczkolwiek 
badania sugerują iż może się przyczyniać do występowa-
nia tego schorzenia [1]. Autorzy badania Serum Selenium 
and Diabetes in U.S. Adults, w którym badani mieli średnie 
poziomy Se w surowicy na poziomie około 125 ng/ml (czyli 
125 μg/l), doszli do wniosku, iż jego stosowanie zaleca się 
głównie u osób ze stwierdzonymi niedoborami [13]. Inne 
9-letnie badanie EVA ukazało, iż stężenie selenu na pozio-
mie ok. 79,5 μg/l wiązało się ze zmniejszonym ryzykiem 
wystąpienia hiperglikemii [14]. Przyglądając się obu bada-
niom można zauważyć, że największe korzyści przynosi 
utrzymywanie poziomu pierwiastka w zalecanych grani-
cach norm.

Selen w chorobach tarczycy
Tarczyca charakteryzuje się również największą zawar-
tością selenu na jednostkę masy tkanki w całym organi-
zmie [15]. Podczas syntezy hormonów tarczycy następuje 
zwiększenie syntezy SP, którymi są między innymi perok-
sydazy glutationowe (GPx, ang. Glutathione peroxidase). 
Szczególnie ciekawe wydają się podtypy tych enzymów 
– GPx1, GPx3, które, działając jako przeciwutleniacze 
i regulując reakcje utleniania, mogą chronić tarczycę przed 
uszkodzeniami oksydacyjnymi. Ponieważ niski poziom Se 
wiąże się z zaburzeniami tarczycy, a SP są kluczowe dla in-
tegralności i funkcjonowania tarczycy, rozpoczęto badania 
dotyczące związku poziomu Se w organizmie a chorobami 
związanymi z tarczycą [1].

Przez ostanie lata badano wpływ związków organicz-
nych jak i nieorganicznych Se w schorzeniach tego gruczo-
łu. Powstały badania, które dowiodły korzystnego wpły-
wu Se w leczeniu chorób autoimmunologicznych tarczycy, 
który przejawiał się między innymi zmniejszoną aktywno-
ścią zapalną i zmniejszonym ryzykiem występowania nie-
doczynności tarczycy [16].
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Selen znajduje się w centrum aktywnym enzymu ka-
talizującego przemianę hormonu tyroksyny (T4) do ak-
tywnej formy trójjodotyroniny (T3). W badaniu wzięło 
udział 40 pacjentów dializowanych, którzy otrzymywali 
przez 3 miesiące do spożycia wspomniane przeze mnie 
wcześniej orzechy brazylijskie – będące najbogatszym 
źródłem selenu. Wszyscy badani mieli niedobór Se i T3 na 
początku badania. Pacjentom mierzono stężenia selenu 
w osoczu metodą spektofotometri, a za pomocą testów 
ELISA aktywność T3, wolnej T4 (fT4), TSH, oraz peroksy-
dazy glutationowej (GPx). Po badaniu przeanalizowano 
wyniki i ustalono, że suplementacja Se w postaci orzechów 
brazylijskich u pacjentów przełożyła się na zwiększenie Se 
w osoczu, aktywności GPx, T3 i fT4 oraz spowodowała 
obniżenie poziomu TSH [17]. Czyli do optymalizacji para-
metrów związanych z tarczycą.

Badanie przeprowadzone wśród ciężarnych kobiet 
z nadczynnością tarczycy oparte było na pomiarach hor-
monów fT3, fT4 i TSH. Podtrzymało hipotezę, że nadczyn-
ność tarczycy wiązała się ze zmniejszoną aktywnością 
antyoksydacyjną, a obniżone stężenie Se odnotowano 
u kobiet z nadczynnym gruczołem tarczowym w porów-
naniu do grupy kontrolnej [15].

W trwającym rok badaniu na grupie pacjentów z Grecji 
udowodniono, że suplementacja Se wpływała na obniżenie 
poziomu przeciwciał przeciw peroksydazie tarczycowej (an-
ty-TPO) występujących w autoimmunologicznym zapaleniu 
tarczycy – chorobie Hashimoto. Zaobserwowano również, 
że po zaprzestaniu suplementacji Se ich poziom wzrastał 
[18]. Udowodniono tym samym przeciwzapalne właściwo-
ści Se w kontekście tego schorzenia z autoagresji.

Porównano również skuteczność leczenia lewotyrok-
syną w monoterapii do leczenia lewotyroksyną z dodat-
kową suplementacją selenem u pacjentów z przewlekłym 
limfatycznym zapaleniem tarczycy. W randomizowanym 
badaniu wzięło udział 60 osób przez 3 miesiące. Porów-
nano poziomy przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (Tg) 
i anty-TPO oraz ilość zapalnych cytokin przed i po lecze-
niu. Badanie ujawniło przewagę połączenia lewotyroksyny 
i selenu w kontekście efektów terapeutycznych w porów-
naniu do monoterapii lewotyroksyną [19].

Selen wykazuje również działanie protekcyjne w kon-
tekście orbitopatii Gravesa (OB) [20]. OB jest najczęstszą 
manifestacją kliniczną choroby Gravesa-Basedowa, polega 
na autoimmunologicznej reakcji organizmu przeciw tkan-
kom oczodołu i w znacznym stopniu utrudnia codzienne 
funkcjonowanie [21]. W badaniu z placebo podczas 6 mie-
sięcy obserwacji wykazano, że progresja schorzenia była 
spowolniona w grupie otrzymującej Se w porównaniu do 

grupy kontrolnej, co przekładało się również na polepsze-
nie jakości życia [20].

Rola pierwiastka w prokreacji
Selen jest kluczowym elementem biorącym udział w syn-
tezie prawidłowych plemników. Znana jest selenoproteina 
PHGPx (ang. Phospholipid hydroperoxide glutathione pe-
roxidase), która jest obecna w plemnikach i odpowiada za 
niemal całkowitą zawartość selenu w jądrach wszystkich 
ssaków. PHGPx charakteryzuje się dimorfi zmem, gdyż 
w spermatydach występuje w postaci rozpuszczalnej jak 
i nierozpuszczalnej i zmienia się pod wpływem testostero-
nu produkowanego w komórkach Leydiga [1]. W podwójnie 
zaślepionym badaniu z placebo dotyczącego suplementa-
cji Se mężczyzny ze zmniejszoną ruchliwością plemników 
uzyskano poprawę tego parametru i co wydaje się znaczą-
ce pięciu mężczyzn z grupy badawczej (11%) zostało ojcami 
[1, 2]. Wykazano również, że poziom SP korzystnie koreluje 
z żywotnością plemników, jak i z gęstością nasienia [22].

Udowodniono również korzystny wpływ selenu u męż-
czyzn z zapaleniem gruczołu krokowego i oligozoosper-
mią, którzy mieli obniżoną aktywność antyoksydacyjną 
w porównaniu do grupy kontrolnej. Wykazano dodatnią 
korelację poziomu Se ze zmniejszeniem parametrów za-
palnych, jak i ze zwiększeniem ruchliwości plemników. Od-
notowano również ujemną korelacje poziomu Se i wieku 
jak i fakt, iż niedobory tego mikroskładnika występowa-
ły u wszystkich badanych [23]. Jak widać wnioski w obu 
przypadkach są takie same i przemawiają za korzystnym 
efektem na męskie komórki rozrodcze.

Obecność SP stwierdzono nie tylko w jądrach, ale rów-
nież w komórkach nabłonkowych pęcherzyków nasien-
nych. Na tej podstawie wnioskuje się, że SP transportujące 
Se do płynu nasiennego pełnią ważną funkcję ochronną 
dla plemników. Oznaczanie ich poziomu w ejakulacie moż-
na rozważyć jako biomarker jakości spermy [22].

Wydaje się być klarowne, iż odpowiedni poziom Se w die-
cie powinien być utrzymywany, aby zapobiegać niepłodności 
i utrzymywać prawidłowe funkcje rozrodcze u mężczyzn. 

Dla kobiet w czasie ciąży niedobory tego pierwiastka 
wydają się być szczególnie szkodliwe, gdyż wiążą się ze 
zwiększonym ryzykiem porodu przedwczesnego, poro-
nienia, stanu przedrzucawkowego, jak i cukrzycy ciążo-
wej [24]. Udowodniono, że niskie poziomy Se w okresie 
ciąży są niekorzystne, zwłaszcza podczas pierwszego 
trymestru. Mogą zwiększać ryzyko porodów przedter-
minowych w postaci przedwczesnego pęknięcia błon 
płodowych (które stanowią główną przyczynę poro-
nień) [25].
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Suplementacja selenem (100 μg na dzień) kobiet 
w ciąży zagrożonych nadciśnieniem obniżała ryzyko wy-
stąpienia zarówno nadciśnienia jak i obrzęków indukowa-
nych ciążą. Stwierdzano również znacząco niższe poziomy 
Se u kobiet w stanie przedrzucawkowym w odniesieniu 
do osób zdrowych. Oxfordzkie badania potwierdziły, że 
kobiety, u których wystąpił stan przedrzucawkowy, miały 
niższe stężenia pierwiastka we krwi niż pacjentki z grupy 
kontrolnej [26]. 

W jednym z badań analizowano rolę białka wiążącego 
selenocysteinę 2 (SECISBP2, ang. Selenocysteine insertion 
binding protein 2), czyli białka odpowiedzialnego za włą-
czanie Se do selenoprotein podczas rozwoju ludzkich ko-
mórek trofoblastu. Oceniano procesy naprawy, proliferacji 
i migracji w komórkach trofoblastów, jak również ilościo-
we wytwarzanie progesteronu oraz ludzkiej gonadotro-
piny kosmówkowej beta (β-hCG, ang. human chorionic 
gonadotropin beta). Poprzez transfekcje siRNA uzyskano 
wyłączenie (ang. knockdown) i niską ekspresję SECISBP2. 
Owe obniżenie ekspresji przyczyniło się do obniżenia po-
ziomów SP (GPx1, SelK, Dio2), odnotowano wzrost po-
ziomu stresu oksydacyjnego, spadek wydzielania b-hCG 
i syntezy progesteronu, obniżenie proliferacji jak i zdolności 
do migracji komórek [27]. Z badania można wywniosko-
wać, że obniżenie poziomu SP poprzez obniżenie ekspresji 
białka wiążącego selen przełożyło się na niekorzystne od-
działywanie na trofoblast.

Zbadano również nasilenie spadku poziomu Se w gru-
pach ciężarnych kobiet z autoimmunologiczną chorobą 
tarczycy jak i niechorujących (grupa kontrolna). Okazało 
się, że duża część kobiet rozwinęła znaczne defi cyty tego 
mikroelementu podczas ciąży, niezależnie czy występo-
wała u nich choroba z autoagresji. Stwierdzono, że te de-
fi cyty są czynnikiem ryzyka powikłania ciąży i są możliwe 
do uniknięcia zarówno dla dobra matki, jak i nienarodzo-
nego dziecka [24].

Podsumowanie
Właściwości antyoksydacyjne, przeciwzapalne i immu-
nomodulujące selenu są niedoceniane w zaburzeniach 
związanych z gospodarką hormonalną [1–3, 15, 16]. Ten 
pierwiastek bierze kluczowy udział w procesach mają-
cych prewencyjny wpływ na wystąpienie wielu schorzeń, 
w tym chorób tarczycy [15–20], raka prostaty [7, 8], insu-
linooporności [11, 14], bezpłodności u mężczyzn [1, 2, 22, 
23], a także na prawidłowy przebieg ciąży u kobiet [24–
27]. Jednak mimo jego dobroczynnego wpływu zaleca się 
indywidualne podejście do stosowania suplementacji Se, 
gdyż u osób z prawidłowym jego poziomem dodatkowa 
suplementacja może przyczynić się do pogorszenia stanu 

zdrowia zamiast jego poprawy [1–3]. Warto zauważyć, iż 
w naszych regionach (Europy Wschodniej) odnotowuje się 
obniżone jego miano wśród populacji [1].

W związku z powyższym u osób z niedoborami suple-
mentacja tego mikroelementu jest wskazana. Zasadne wy-
daje się być rozszerzanie wiedzy i dokładniejsze przyjrzenie 
się temu pierwiastkowi poprzez dalsze badania, mając na 
uwadze różnice w możliwościach jego absorpcji, aspekty 
dietetyczne, jak i wyjściowe poziomy Se u badanych. 

Oświadczenia  

Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów 
Autorzy deklarują brak konfl iktu interesów.

Źródła finansowania 
Autorzy deklarują brak źródeł fi nansowania. 
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STRESZCZENIE 
W dzisiejszym świecie rozmaitość form pomocy osobom mającym problemy w uczeniu się jest bardzo szeroka. Jednym z kierunków, który powstał na pod-
stawie prac z zakresu psychologii rozwojowej, eksperymentalnej oraz badań humanistów jest kinezjologia edukacyjna. Paul Dennison opisując swoją me-
todę, przedstawia półkule mózgowe jako dwa organy, które spełniają dwie zupełnie odrębne funkcje. Metoda kinezjologii edukacyjnej polega na wdroże-
niu odpowiednich ćwiczeń, które będą miały za zadanie pobudzenie odpowiednich funkcji mózgu. Metoda poprawia koordynację ruchową, koncentrację, 
równowagę, poruszanie się, umiejętność przewidywania oraz myślenia.

Słowa kluczowe: kinezjologia edukacyjna, metoda Dennisona, fi zjoterapia.

ABSTRACT
In today’s world, the variety of forms of helping people with learning problems is very wide. One of the fi elds of study was educational kinesiology based 
on work in the fi eld of developmental, experimental and humanistic psychology. Paul Dennison, describing his method, presents the cerebral hemisphe-
res as two organs that fulfi ll two completely separate functions. The educational kinesiology method consists in the implementation of appropriate exer-
cises that will have the task of stimulating appropriate brain functions. The method improves motor coordination, concentration, balance, movement, abi-

lity to anticipate and think.

Keywords: educational kinesiology, Dennison’s method, physiotherapy. 

Wstęp
We współczesnym świecie w wielu krajach wysoko roz-
winiętych dziecko posiadające trudności oraz różnego ro-
dzaju ograniczenia w rozwoju ma swoje prawa w procesie 
edukacji. Powstają różnego rodzaju metody dostosowane 
do potrzeb dziecka wspomagające jego autonomiczny 
rozwój. Należy jednak pamiętać, że każda nowo powsta-
ła terapia niesie za sobą zarówno szanse jak i zagrożenia.  
Niewątpliwie szansą jest wysoki poziom wiedzy w zakresie 
neurofi zjologicznych podstaw nauki i możliwość wsparcia 
ze strony technologii, wsparcie w postaci narzędzi i metod, 
diagnozy, a także terapii. Należy podkreślić wielkie znacze-
nie neuroobrazowania pracy żywego mózgu. Ta technika 
pozwala śledzić zakłócenia w naczyniach mózgowych. 
Praca fi zjoterapeuty pracującego z małymi dziećmi wiąże 
się z dużą odpowiedzialnością. Dlatego też to, co propo-
nuje dziecku, powinno być sprawdzone, uzasadnione, ale 
przede wszystkim skuteczne [1].

Rozmaitość form pomocy osobom mającym problemy 
w uczeniu się jest bardzo szeroka. Postęp wiedzy z zakresu 
medycyny, psychologii, pedagogiki lingwistycznej sprawia, 

że wzrasta także ilość i różnorodność metod, z jakich chętnie 
korzystają fi zjoterapeuci oraz terapeuci pedagogiczni [2].

Kinezjologia edukacyjna – pojęcie, koncepcja
Jednym z kierunków, który powstał na podstawie prac 
z zakresu psychologii rozwojowej, eksperymentalnej 
oraz badań humanistów jest kinezjologia edukacyjna. 
Językiem potocznym mówi się, ze człowiek całe życie 
uczy się. Proces uczenia można traktować jako czyn-
ność, która ma przyswajać zdobytą wiedzę, jak również 
wewnętrzny proces prowadzący do zmian w zachowa-
niu człowieka [3, 4].

Według koncepcji kinezjologii edukacyjnej nauka od-
bywa się nie tylko w mózgu, ale w całym ciele. Uczenie się 
i myślenie to proces złożony całego ciała i mózgu, który 
tworzy jedną całość. Wzrost poziomu fi zycznego dziecka 
przyczynia się do wzrostu możliwości intelektualnych [5].

Kinezjologia jest kierunkiem, który został zatwierdzony 
przez Międzynarodową Fundację Kinezjologii Edukacyjnej 
( USA), Instytut Kinezjologii w Niemczech, Austrii, Francji. 
W Polsce jest stosowana i znana od ponad 10 lat [6]. 
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Można powiedzieć, że aby dziecko osiągało sukcesy 
w szkole w dużym stopniu zależy to od stopnia dojrzałości 
szkolnej, jak również od pozytywnej motywacji do nauki. 
Prawidłowe dojrzewanie sensomotoryczne możliwe jest 
dzięki połączeniu funkcji lewej i prawej półkuli mózgu. 
W kinezjologii edukacyjnej móżdżek oraz półkule mózgo-
we odgrywają ważną rolę w zakresie koordynacji rucho-
wej oraz kształtowania systemów aktywności ruchowej 
w przebiegu integracji sensomotorycznej, zwłaszcza na-
rządu wzroku i słuchu. Można to zdiagnozować na pod-
stawie programu Paula i Gail Dennisonów, jakim jest Gim-
nastyka mózgu [7].

Twórca metody oraz jej założenia
Dennison w swojej pracy zajmował się nie tylko przyczy-
nami, ale także leczeniem trudności w uczeniu się. Badał 
zależności pomiędzy ruchem a rozwojem mowy, a także 
umiejętnością czytania i pisania. Jego doświadczenie po-
kazywało, że dzieci, które w dzieciństwie nie miały moż-
liwości swobodnego poruszania się, dotykania, raczkowa-
nia, znacznie później uczyły się mówić. Zauważył, że dzieci 
te częściej miały trudności z uczeniem się [8].

Paul Dennison, opisując swoją metodę, przedstawia 
półkule mózgowe jako dwa organy, które spełniają dwie 
zupełnie odrębne funkcje. Są one ze sobą połączone 
i komunikują się ze sobą za pośrednictwem masy włókien 
nerwowych nazwane ciałem modzelowatym. Aby dobrze 
zrozumieć metodę, należy dokonać analizy funkcjonowa-
nia półkul mózgowych człowieka.  Założenia nauki mówią, 
że prawa i lewa półkula spełniają różne funkcje. U każde-
go człowieka dominuje tylko jedna półkula. O dominacji 
danej półkuli decyduje między innymi styl raczkowania. 
W wieku niemowlęcym wyłączoną daną półkulę można 
zaktywizować lub włączyć poprzez odpowiednie ćwiczenia. 
Nasz mózg jest stymulowany przez ruch i dotyk [9, 10].

W swojej koncepcji dr Paul Dennison rozwinął charak-
terystykę indywidualnego uczenia się. Wskazał podstawo-
wy profi l  dominacji, który rozpoznaje pierwszeństwo oczu, 
uszu, rąk w relacji do dominującej półkuli mózgowej. Uszy, 
oczy i ręce są głównymi zmysłami, przez które przyjmuje-
my informacje. Poprzez połączenia nerwowe lewa półkula 
kontroluje ruch i otrzymuje informacje sensoryczną z prawej 
półkuli i odwrotnie. Efektywność postrzegania zmysłami 
zależy głównie od tego, czy dominujące ucho, oko lub ręka 
występuje po przeciwnej stronie półkuli dominującej, np. je-
żeli dominująca jest półkula lewa i prawe oko, wtedy wzrok 
jest wspomagany. Jeżeli natomiast lewa półkula i lewe oko 
jest dominujące, wzrok jest mniej efektywny. Dzieje się tak 
ponieważ półkula, która jest dominującą, nie kontroluje ru-
chów mięśni dominującego oka [6, 10].

Aby pomóc dzieciom z ograniczonym stylem uczenia 
się, należy zastosować podstawową metodę kinezjologii 
edukacyjnej, jaką jest gimnastyka mózgu, która zawiera 
w sobie wszystkie style uczenia się poprawiające mielinizację 
połączeń między dwiema półkulami w całym mózgu [11].

Metoda kinezjologii edukacyjnej polega na wdrożeniu 
odpowiednich ćwiczeń, które będą miały za zadanie po-
budzenie odpowiednich funkcji mózgu. Metoda poprawia 
koordynację ruchową, koncentrację, równowagę, poru-
szanie się, umiejętność przewidywania oraz myślenia. We-
dług twórcy metody natura stworzyła człowiekowi ciągłe 
możliwości rozwoju zarówno fi zycznego, jak i intelektual-
nego. Są one ze sobą powiązane, a także wpływają na sie-
bie wzajemnie. Prawidłowy rozwój dziecka powinien być 
drogą naturalną, a jego podstawą powinno być połączenie 
myśli oraz ruchu [3, 12].

Podstawowy program ćwiczeń ,,Gimnastyki 
mózgu” wg Paula i Gail Dennisonów
Program ten obejmuje 4 grupy ćwiczeń [13].

I grupa to ćwiczenia, które umożliwiają przekro-• 
czenie linii środkowej mające za zadanie stymu-
lację pracy dużej i małej motoryki. Zadaniem tych 
ćwiczeń jest zwiększenie ilości połączeń neuronal-
nych pomiędzy prawą i lewą półkulą mózgową. 
W konsekwencji poprawia się integracja motoryczna, 
a także psychiczna. Taki rodzaj ćwiczeń poprawia rów-
nież takie umiejętności, jak: czytanie, pisanie itp [12]. 
Przykład ćwiczenia – ósemki alfabetyczne
Rysujemy ósemkę kilka razy po tej samej linii, wpisując 
w nią małe litery alfabetu od A do Z w lewej połowie 
lub prawej połowie ósemki w zależności od kierunku 
pisania pierwszego odcinka litery zgodnego z kierun-
kiem ósemki, wymawiając na głos nazwę rysowanej 
litery. Po każdej wpisanej w ósemkę literze rysuje się 
kilka ósemek. 
II grupą są ćwiczenia rozciągające mięśnie ciała. • 
W momencie, kiedy mięśnie są rozciągnięte i posiada-
ją odpowiednią długość, oddają do mózgu informacje, 
że osoba jest spokojna, rozluźniona. Ćwiczenia te łą-
czą funkcje tylnej i przedniej części mózgu, poprawiają 
słyszenie, myślenie, służą poprawie postawy [5]
Przykład ćwiczenia – aktywna ręka [13]
Podnosimy jedną rękę do góry, chwytając ją ręką 
drugą. Uniesiona ręka stawia opór ręce trzymającej, 
w momencie wydechu ciągniemy rękę w 4 kierunkach: 
na lewo, na prawo, do przodu i do tyłu. Ćwiczenie po-
wtarzamy zmieniając ręce.
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W skład III grupy wchodzą ćwiczenia energetyzujące • 
ciało, które dostarczają odpowiednią prędkość impul-
sów nerwowych przesyłanych pomiędzy komórkami 
nerwowymi. Inne ćwiczenia z tej grupy dostosowują 
rozłożenie energii w ciele [14].
Przykład ćwiczenia – stymulacja punktów na myślenie
Przez około 20–30 s jedną ręką masujemy 2 punkty, 
które znajdują się pod obojczykiem z obydwu stron 
mostka, drugą ręką trzymamy za pępek (powtarzamy 
czynność, zmieniając ręce). 
IV grupa to ćwiczenia nazwane pogłębiającymi, na • 
które składają  się 2 ćwiczenia z poprzednich części. 

Zakończenie
Program Gimnastyki mózgu stworzony przez Denni-
sonów ma na celu uaktywnić mózg i ciało do łatwej 
i przyjemnej nauki. Kiedy do szkoły trafi a dziecko z proble-
mem koordynacji, to jest mu znacznie trudniej przyswoić 
wiadomości niż dziecku, które posiada te umiejętności. 
Znajomość wczesnych dynamizmów, a także zarys neu-
rofi zjologicznej gotowości do nauki szkolnej pozwala na 
czas prawidłowo wyznaczyć rozwój edukacji. Filozofi a 
gimnastyki mózgu daje konkretne narzędzia pedagogom 
oraz rodzicom do wspierania i rozwoju dzieci. Kinezjologia 
edukacyjna bardzo często zwiększa motywację dzieci do 
uczenia się [15]. 

Metodę Paula Dennisona należy szerzyć wśród na-
uczycieli przedszkolnych, logopedów, pedagogów, fi zjo-
terapeutów, głównie jako metodę stymulacji umiejętności 
psychomotorycznych oraz procesu uczenia się. Zajęcia 
te można stosować na lekcjach wychowania fi zycznego 
w celu poprawy koordynacji całego ciała oraz jako ćwicze-
nia wzmacniające mięśnie obręczy barkowej, co w efekcie 
polepszy dziecku umiejętność pisania oraz zmniejszy zmę-
czenie w początkowym etapie pisania. Aby wypracować 
skuteczność oddziaływania ćwiczeń z programu Kinezjo-
logii Edukacyjnej, należy wnikliwie poznać ich oddziaływa-
nie oraz precyzyjnie je wykonywać.   

Oświadczenia  

Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów 
Autorzy deklarują brak konfl iktu interesów.

Źródła finansowania 
Autorzy deklarują brak źródeł fi nansowania. 
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ABSTRACT
Overactive bladder is a syndrome deteriorating quality of life of many people worldwide. Urgency and urinary frequency are the most common symp-
toms. Urge urinary incontinence can coexist, causing negative effects on patients’ well-being. We conducted systemic review in PubMed searching of the 
literature on the prevalence, pathophysiology, treatment of overactive bladder was conducted on April 7, 2018, and updated May 8,2018, using the fol-
lowing search terms: (urgency urinary incontinence OR overactive bladder) AND (treatment OR pathophysiology OR etiology OR prevalence) limited to 
English language.
In this review we present prevalence, etiology, diagnosis and fi rst, second and third line treatment of overactive bladder.
In conclusion, this syndrome unfavorably impacts quality of life for large amount of patients. There are several treatment options but none of them has 
been proven to be most effective. Combined therapy is usually required.

Keywords: overactive bladder syndrome, etiology, treatment, review.

STRESZCZENIE 
Zespół pęcherza nadreaktywnego znacząco obniża jakość życia wielu ludzi na całym świecie. Wśród objawów dominują parcia naglące oraz częstomocz. 
Nierzadko współistnieje z nimi naglące nietrzymanie moczu, upośledzając fi zyczną, psychiczną oraz społeczną sferę życia pacjentów. Przeprowadziliśmy 
systematyczny przegląd literatury anglojęzycznej w PubMed (czasokres 7 kwiecień – 8 maj 2018) pod kątem zapadalności, patofi zjologii oraz leczenia pę-
cherza nadreaktywnego, wyszukując frazy: (urgensy urinary incontinence OR overactive bladder) AND (treatment  OR pathophysiology OR etiology OR 
prevalence).
Prezentowany przegląd piśmiennictwa obejmuje zapadalność, etiologię, rozpoznanie oraz leczenie pierwszego, drugiego i trzeciego rzutu zespołu pęche-
rza nadreaktywnego. 
Podsumowując należy podkreślić, że OAB wpływa niekorzystnie na jakość życia znaczącej liczby pacjentów. Istnieje kilka opcji leczenia, ale nie udowod-
niono przewagi skuteczności którejś z nich. Często konieczne jest leczenie skojarzone. 

Słowa kluczowe: zespół pęcherza nadreaktywnego, etiologia, postępowanie, przegląd piśmiennictwa. 

Introduction
Overactive bladder (OAB) syndrome is a common condi-
tion that is associated with a signifi cant negative impact on 
quality of life. As defi ned by the International Continence 
Society (ICS), OAB is ‘Urinary urgency, usually accompa-
nied by frequency and nocturia, with or without urgency 
urinary incontinence, in the absence of urinary tract infec-
tion or other obvious pathology’ (bladder outlet obstruc-
tion, known neurological conditions) [1].

The above symptoms can also be described as ‘ ur-
gency-frequency syndrome’ or ‘urge syndrome’. More-
over, the ICS defi nes the full range of lower urinary tract 
symptoms. Urgency is described as the complaint of sud-
den compelling desire to pass urine, which is diffi cult to 
defer. Urge incontinence is defi ned as involuntary urine 

leakage accompanied by or immediately preceded by ur-
gency. Urinary frequency is the complaint by the patient 
who considers that he/she voids too often by day [1]. Ur-
gency,  is the usually primary symptom; the complaint of 
urgency is indispensable to diagnose OAB. It can also be 
diagnosed without the complaint of incontinence- OAB in 
the absence of urinary incontinence is termed “OAB dry.” 
The clinical diagnosis of OAB is based on a accurate history 
and physical examination [2].OAB symptoms, including 
urgent urinary incontinence, can have substantial,  nega-
tive effects on a physical, mental, and social well-being 
and are associated with increased morbidity and mortality 
[3]. The underlying pathophysiology associated with idio-
pathic OAB is widely acknowledged to be multifactorial. 
Symptoms of urgency, characteristic of idiopathic OAB, are 
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thought to result from overactivity of the detrusor muscle, 
hypersensitivity or increased activity of bladder afferents 
in the urothelial/mucosal layer of the urinary bladder, or 
abnormal central nervous system processing of bladder af-
ferent signaling [4].

Methods
This systematic review was conducted based on the rec-
ommendations of the Preferred Reporting Items for Sys-
tematic Reviews and Meta-analyses statement. A PubMed 
search of the literature on the prevalence, pathophysiol-
ogy, treatment of OAB was conducted on April 7, 2018, 
and updated May 8,2018, using the following search 
terms: (urgency urinary incontinence OR overactive blad-
der) AND (treatment  OR pathophysiology OR etiology OR 
prevalence). The search was limited to English language; 
published from January 1, 2000, to May 1, 2018 (electroni-
cally or print); humans; adults ( _19 yr); and text words.

Results
Diagnosis
OAB is a symptom complex that generally is not a life-
threatening condition, but not a disease. According to 
American Urological Association/ Society of Urodynam-
ics, Female Pelvic Medicine & Urogenital Reconstruction 
(AUA/SUFU) Guideline a diagnosis of OAB is based on 
a diagnostic process which have to  evidence symptoms 
and signs that characterize OAB and exclude other disor-
ders that could be the cause of similar symptoms; the mini-
mum requirements for this process are an accurate history, 
physical exam and urinalysis. The clinician should fi nd out 
baseline symptom levels and duration of symptoms to en-
sure that symptoms are not caused by some other condi-
tion and to determine the complexity of the OAB presen-
tation that may require referral. Questions should estimate 
bladder emptying and storage symptoms [5].The European 
Association of Urology (EAU) guidelines specifi cally state 
that a good history and examination should be helpful to 
establish the nature of urinary incontinence, identify any 
‘red fl ag’ symptoms requiring specialist referral (hematuria, 
previous pelvic radiotherapy, abnormal digital rectal exam 
(DRE), recurrent urinary tract infections (UTI), pain, fi nd-
ings suspicious of voiding dysfunction, identify any factors 
that may affect treatment decisions and document any 
concomitant medications that may predispose or worsen 
urinary incontinence (UI) [6].

In some patients additional measures and procedures 
may be needful to validate an OAB diagnosis, exclude 
other disorders and fully inform the treatment plan – urine 

culture, bladder diary and post-void residual. A urine cul-
ture may be signifi cant in certain patients that a urinalysis 
may be unreliable. Evaluation of the post- void residual 
(PVR) should be performed in patients with obstructive 
symptoms, history of prostatic surgery or incontinence, 
neurologic diagnoses and at clinician discretion [5]. The 
diagnosis is complemented by the use of a bladder diary 
or frequency-volume chart. It documents how frequently 
a patient voids over a 24–72 hour period. The bladder di-
ary may show increased daytime frequency and nocturia 
with small voided volumes and incontinence episodes in 
between [2].

The evidence base for urodynamic testing in UI is vari-
able. Many systematic reviews of studies containing pa-
tients with nonneurogenic UI, including results of high-
quality randomized controlled trials, have concluded that 
urodynamic fi ndings affect treatment choices, but not the 
result of conservative therapy or drug treatment, or the 
outcome of surgical management for female stress urinary 
incontinence (SUI) [6]. According with AUA guidelines 
urodynamics, cystoscopy and diagnostic renal and bladder 
ultrasound should not be used in the initial workup of the 
uncomplicated patient [5].

Prevalence
Assessment of the prevalence and associated social bur-
den of OAB vary widely, in part due to variability in the as-
sessment of symptoms, the methods used to collect data, 
the populations surveyed and the criteria used to defi ne 
OAB. Relatively few published prevalence surveys in the 
general population have estimated the prevalence of OAB, 
and these have used different defi nitions of OAB [7].

The population-based phone survey assessed preva-
lence of, urinary incontinence, OAB and other lower uri-
nary tract symptoms (LUTS) in 19,000 men and women 
aged >18 years in Canada, Italy, Germany, Sweden, and 
the United Kingdom. In this study, the overall prevalence 
of OAB, defi ned by urgency or urinary urge incontinence 
(2002 ICS defi nition), was 10.8% in men and 12.8% in 
women, with prevalence increasing with age for both 
sexes [8].

By using the 2002 ICS defi nition Temml C. et al.obtained 
an overall prevalence of OAB in population (20–91 years) 
of 16.8% in women and 10.2% in men. The superiority of 
this trial as against studies based on mailed surveys and 
phone interviews was that all participants underwent 
a health investigation and other comorbidities were evalu-
ated by a general practitioner [9]. 

The prevalence of LUTS, OAB and UI increases with 
advancing age, and worldwide prevalence is expected to 
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increase, based on the predicted aging of the worldwide 
population [10]. Further, ethnic/racial group is a robust 
predictor of OAB in men and women – African-American 
and Spanish men and women were signifi cantly more likely 
to have OAB although having a reduced prevalence of self-
reported comorbid conditions and risk factors associated 
with OAB [11].

Etiology
OAB may generally be classifi ed according to the following 
etiologies: neurogenic (e.g., spinal cord injury), myogenic 
(e.g., obstruction, benign prostatic hyperplasia), infl am-
matory (e.g., interstitial cystitis), or idiopathic [12]. The un-
derlying pathophysiology associated with idiopathic OAB is 
widely acknowledged to be multifactorial.  

The symptoms of OAB are usually attributed to involun-
tary contractions of the detrusor muscle. Abnormal detru-
sor contractions  could result from intrinsic malfunction of 
the detrusor smooth muscle (myogenic theory), malfunc-
tion of neuronal input into the detrusor (neurogenic theo-
ry, motor urgency), and/or from malfunction of sensory 
signals originating in the bladder (sensory urgency) [13].

Urothelial/suburothelial dysfunction has been hypoth-
esized to induce OAB symptoms due to changes in the 
bladder mucosa at the level of the stratifi ed epithelial lining 
(urothelium) or the interstitial cells found in the lamina pro-
pria close to both nerve endings and the urothelium. The 
urothelium not only functions as a vital barrier between 
urine and blood,  but also as a sensory tissue expressing 
a wide range of signaling molecules and membrane recep-
tors [3].  Under pathologic conditions the urothelial cells re-
lease of factors affecting bladder relaxation may contrib-
ute to urgency and/or detrusor overactivity, for example 
by non-neuronal acetylcholine, to act on smooth-muscle 
muscarinic receptors [14].

A role for interstitial cells with modifi ed coupling char-
acteristics has also been implied to play a role in the de-
velopment of idiopathic OAB. Thus, altered immunohis-
tochemical expression of different interstitial cell markers 
in, detectable on bladder biopsy, has been suggested as 
a way of detecting phenotypic variations in toxic or infl am-
matory-mediated mechano transducer signaling to/activa-
tion of suburothelial sensory afferents that could result in 
increased sensory input to the central nervous system [3].

Myogenic dysfunction as a result of altered structure 
or disordered function of the detrusor smooth muscle 
has been implicated as a potential cause of OAB. Inves-
tigations in human models of detrusor overactivity utiliz-
ing light and electron microscopy have disclosed specifi c 
structural changes in the bladder wall, including infi ltra-

tion of smooth muscle cells by elastin and collagen, and 
patchy denervation in addition to changes in the cell-to-cell 
junctions that mediate electrical coupling between muscle 
cells. Such changes in intercellular electrical coupling could 
lead to uncontrolled spread of the muscle contraction over 
the bladder, causing sensations of urgency and even urge 
urinary incontinence (UUI) [15].

Another hypothesis states that, rather than experienc-
ing no activity in the postganglionic efferent nerve during 
fi lling/storage (the physiologic state), patients with OAB 
have an abnormal leak of acetylcholine from efferent fi -
bers, stimulating bladder smooth muscle to micromotions 
and the central nervous system, causing the sense of ur-
gency [16].

Other possibilities contain an altered central process-
ing of neuronal signals originating from the bladder or 
a decreased central nervous system inhibition of bladder 
contractility [14].The accomplishments of bladder training 
for reducing symptoms of urgency incontinence in older 
women supports the hypothesis that cognitive manipula-
tion addresses an underlying central cause otherwise un-
related to known neurological disease [3]. Additionally, 
examination of the peripheral innervation and the micturi-
tion refl ex in various models of OAB revealed consistent 
changes such as patchy denervation of the bladder, en-
larged sensory neurons, hypertrophic ganglion cells and an 
enhanced spinal micturition refl ex [16]. 

The Integral Theory system regards incorrect urody-
namic fi ndings and symptoms  as secondary manifestations 
of connective tissue damage. The Integral Theory states 
that pelvic organ prolapse and abnormal pelvic symptoms 
are mainly caused by connective tissue laxity in the vagina 
or its supporting ligament  Because of their neurological 
component, some symptoms such as urgency, nocturia, 
and pelvic pain may occur with minor prolapsed [17].

Treatment
Lifestyle modifi cations, behavioral therapy and pharmaco-
therapy in the form of antimuscarinics or B3-agonists are 
the mainstays of treatment.

Behavior therapy and lifestyle modifi cations are usually 
the fi rst step, since it is non-invasive, nontoxic, and usu-
ally provides satisfactory results. Lifestyle modifi cations 
concern avoiding caffeinated beverages and other bladder 
irritants, reducing fl uid intake at night, changing the time 
of administration of diuretics. Behavioral therapy includes 
educating the patient about physiology of the fi lling, stor-
age and emptying phases and about LUTS. A timedvoid-
ing regimen may be relevant; this would be voiding at 
prescribed intervals to evade the urgency the patient ex-
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periences [18].The AUA recommends behavioral therapies 
(which include bladder training, bladder control strategies 
and pelvic fl oor muscle training) as fi rst-line therapies [19]. 

Oral antimuscarinics represent the mainstay of phar-
macologic treatment for the management of OAB. They 
are known to be effective in the improvement of OAB 
symptoms and have a good safety profi le. A number of 
approved medications are available: oxybutynin, tolt-
erodine, fesoterodine, trospium, solifenacin, darifenacin 
and propiverine. These are some anticholinergic agents 
that act on motor acetylcholine receptors on peripheral 
smooth muscle, and probably on sensory receptors as 
well, providing a median 70% to 80% reduction in OAB 
symptoms. Antimuscarinic drugs depress both voluntary 
and involuntary bladder contractions. In patients with 
involuntary contractions, antimuscarinic drugs lead to in-
crease the volume before the fi rst contraction, decrease 
the amplitude of the contraction and increase total blad-
der capacity [20]. However, the incidence of antimuscar-
inic-induced adverse events (e.g. constipation, dry mouth, 
headache and dizziness) is relatively high. Nevertheless, 
pharmacological therapy with aforementioned drugs of-
fers a positive benefi t-to-risk ratio in many patients with 
OAB. M3 receptor-selective blockers are mostly associated 
with fewer antimuscarinic side-effects than non-selective 
agents; solifenacin, 10 mg daily had higher rates of dry 
mouth than tolterodine ER [21]. If a patient experiences in-
adequate symptom control or unacceptable adverse drug 
events with one antimuscarinic medication, physician can 
change a dose or a different muscarinic receptor blocker or 
a b3- adrenoceptor agonist may be given [19].

Mirabegron is currently the only 3-beta adrenoceptor 
agonist using in medical practice and the evidence con-
fi rms that it has clinical effi cacy in patients with OAB  and 
a different side-effect profi le from antimuscarinics, cause 
it affects different intracellular pathways. The AUA/SUFU 
Guidelines indicate that both anticholinergics agents and 
mirabegron at Grade B can be considered as standard 
treatment [19]. According Kelleher C et al. review from 44 
randomised controlled trials involving 27 309 patients indi-
cated that mirabegron 50 mg was as effective as antimus-
carinics (except for solifenacin 10 mg) for incontinence, 
micturition frequency and urge urinary incontinance epi-
sodes,  with fewer bothersome side effects such as con-
stipation, dry mouth and urinary retention. Combination 
treatment of mirabegron 25 or 50 mg plus solifenacin 5 
mg was more effi cacious than mirabegron 50 mg alone, 
but with more anticholinergic side-effects [22]. 

Patients who are refractory to behavioral and pharma-
cological therapy, and long for additional therapy, should 

be evaluated by an proper specialist with an interest in the 
teratment of UI. Conjoint Urological Society of Australia 
and New Zealand (USANZ) and Urogynaecological Society 
of Australasia (UGSA) 2016 guideline affi rm that third-line 
treatment should be considered in the occurrence of fail-
ure or intolerance to two or more pharmacological thera-
pies [21]. AUA  defi nes the refractory patient as the patient 
who has failed a trial of symptom-appropriate behavioral 
therapy of adequate length, an eight to twelve weeks, to 
evaluate potential effectiveness and who has failed a trial 
of at least one antimuscarinic drug  administered for 4 to 
8 weeks. Failure of an antimuscarinic medication therapy 
may include lack of effi ciency or/and inability to tolerate 
adverse drug effects [12]. 

In refractory cases treatments like: intradetrusor botuli-
num toxin-A, percutaneous tibial nerve stimulation (PTNS) 
and sacral neuromodulation (SNM) may be offered.

The application of botulinum toxin-A as third-line treat-
ment for OAB symptoms and detrusor overactivity (DO) 
has become clinically widespread. The patient subjected to 
this  therapy must know about potential need and be able 
to perform self-catheterization if necessary and able and 
willing to return for frequent PVR evaluation. The risk of the 
need for intermittent self-catheterisation (CISC) and raised 
post-void residuals is dose dependent but also varies with 
the criteria used to defi ne urinary retention. Recent studies 
have used defi nitions, requiring patients to begin CISC with 
residuals >350 mL or >200 mL if symptomatic [21].

There are used various injection techniques, but the ac-
tual evidence does not suggest any difference in outcomes 
with different techniques. There is greatest evidence with 
regard to the licensed dosing schedule, which in OAB is 100 
units (U) of on a botulinum toxin A diluted in 10mL saline, 
as 0.5mL (5 U) injections across 20 sites in the detrusor 
muscle, sparing the trigone. Current evidence suggests 
that effi cacy is maintained over repeat injections [6].

A randomised, double-blind, placebo-controlled trial 
study demonstrated that botulinum toxin-A signifi cantly 
decrease UI episodes and reduction  from baseline in all 
other OAB symptoms were also signifi cantly greater fol-
lowing on a botulinum toxin A compared with placebo [23]. 
The effect of botulinum toxin lasts about 6–12 months and 
repeated procedure after this period is necessary to main-
tain symptoms control. Although long-term outcomes are 
still sparse, the effi cacy after repeated injections suggest 
to be durable [24].

In sacral neuromodulation (SNM), the sacral root S3 is 
stimulated with an implantable pulse generator. The ex-
act mechanism of this procedure is complex and not fully 
understood. It presumptively involves different modes of 
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action on several levels of the nervous system, including 
sacral, spinal, supraspinal, and cortical areas. This method 
can lead to inhibitory or excitatory refl exes on the bladder, 
depending on the force and rate. Studies have evaluated 
various sites for neuromodulation, such as the sacral, tibial, 
pudendal, and genital nerves. However, the most widely 
described site for treatment of OAB is the third sacral 
nerve root (S3). Additionally, this location has the largest 
amount of long-term evidence on safety and effi cacy [25]. 
Although it is an effective minimally invasive treatment, 
some adverse events may occur after implantation. The 
most common device-related adverse events are implant 
site pain, undesirable change in stimulation and lead mi-
gration. Otherwise, many patients require reprogramming 
of the device during follow-up due to drop in therapeutic 
effect. Other possible disadvantages include incompat-
ibility with magnetic resonance imaging (MRI) and bat-
tery replacement after 5–8 years. In a recent randomized 
controlled trial, Siegel et al compared standard medical 
therapy (SMT) with SNM. Overall, 147 subjects were ran-
domized (70 to SNM and 77 to SMT); 93% were female 
and mean age was 58. The primary goal to treat analysis 
revealed OAB therapeutic success was greater in the SNM 
group (61%) than the SMT group (42%). The SNM group 
had signifi cant improvements in quality of life versus the 
SMT group (all P < 0.001) and 86% of SNM patients re-
ported greatly improved or improved urinary symptom 
interference score at 6 months, compared to 44% for 
SMT subjects. The medication-related adverse event rate 
was 27.3% and he device-related adverse event rate was 
30.5% [26]. 

Hassouna et al. reported 6-month results from 12 
world-wide centers of patients suffering from refractory 
urgency-frequency syndrome. Compared to conventional 
treatment 6-month voiding diary results shown statistically 
signifi cant improvements in the stimulation group with re-
spect to the number voids daily (16.9 to 9.3), volume per 
void (118 to 226 ml.) and degree of urgency (rank 2.2 to 
1.6). Signifi cant improvements were also reported for 
quality of life measures. Recent studies have shown that 
patients with less severe symptoms, for whom additional 
anticholinergic medications are still and option, fare much 
better in terms of objective symptom control and quality 
of life after receiving SNM than additional trials of stan-
dard medical therapy [27].

Percutaneous tibial nerve stimulation, in which the pos-
terior tibial nerve is stimulated above the medial malleolus 
is a peripheral neuromodulation technique. The possible 
mechanism of working is neuromodulation at the spinal 
level. In PTNS requires stimulation sessions must be repeat-

ed, varying from 6 to 12 weekly.  Peters KM et al. compared 
effi cacy of PTNS versus sham stimulation in 220 patients. 
The global response assessment for OAB symptoms was 
54.5% in PTNS versus 20.9% in the sham group (p < 0.01) 
at 3 mo [28]. PTNS and tolterodine were both effective in 
improving quality of life (QoL) and reducing incontinence 
episodes in patients with OAB but not micturition frequen-
cies. PTNS had also fewer side effects [29]. 

Souto et al. compare PTNS versus on a botulinum 
toxin A and their combination for treatment for OAB. 
The multimodal treatment was more effective and PTNS 
alone or in association presented longer lasting results for 
improvement of clinical symptoms of OAB and QoL [30]. 
An randomized study  perform by Sherif H et al. compare 
the effi cacy and safety of PTNS versus intradetrusor injec-
tion on botulinum toxin type A (BTX-A) in management 
of OAB –had signifi cant improvements in all parameters 
after treatment  the patients in the BTX-A group com-
pared to their baseline values. Patients in PTNS group had 
initially signifi cant improvements in all parameters, but by 
9 months, did not notice  longer improvement for most 
parameters. Generally, the improvements were more sig-
nifi cant in the BTX group, especially at 9 months, but it also 
had more side effects compare to PTNS [31].

Conclusions
Overactive bladder syndrome unfavorably impacts the 
quality of life for large amount of patients and is a much 
economic burden due to necessary costs of health care 
provider visits, use of pads and other incontinence sup-
plies, medications, and surgical procedures. Behavioral 
modifi cations, and anticholinergics have long been the 
mainstay of treatment. However, these medications are 
frequently discontinued over time because of side-effects 
and incomplete resolution of symptoms. Never treatment 
options include botulinum toxin type A bladder injections, 
PTNS, and sacral neuromodulation. Third-line treatment 
methods shows promise in initial research, they are well 
tolerated and effi cacious treatment options and should be 
considered in carefully selected refractory OAB patients.
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STRESZCZENIE 
Wstęp i cel pracy. Województwo kujawsko-pomorskie jest obszarem, w którym zanieczyszczenie powietrza stanowi poważny problem. Opracowanie przed-
stawia wyniki pomiarów zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, odnotowanych w 2017r. 
Stan wiedzy. Zanieczyszczenie powietrza stanowi problem globalny. Postępująca urbanizacja i rozwój przemysłu przyczyniają się do wzrostu poziomu za-
nieczyszczeń powietrza, poprzez emisję do atmosfery pyłów zawieszonych m.in. PM10, PM2,5 oraz zanieczyszczeń gazowych, co niesie za sobą istotne i wie-
lorakie skutki zdrowotne, wpływając na wystąpienie i rozwój chorób układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, nerwowego i nowotworów. 
Wnioski. Wielkość zanieczyszczenia powietrza oraz jego wpływ na zdrowie mieszkańców województwa wymagają podjęcia intensywnych działań zmierza-
jących do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, jak i edukacji na temat skutków zdrowotnych przebywania w zanieczyszczonym środowisku. 

Słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, pył zawieszony PM2,5 i PM10, ozon, monitoring.    

ABSTRACT
Inrtroduction and purpose. Kujawsko-Pomorskie Voivodeship is an area where air pollution poses a serious threat. The study presentts the results of me-
adurements of dust and gas pollution, recorded in 2017. 
State of knowledge. Air pollution is a global problem. The progressive urbanization and development of industry contributes to the increase in the level 
of air pollution through the emission to the atmosphere of particulate matter, including PM10, PM2,5 and gaseous pollutants, which entails signifi cant and 
multiple health effects, affecting the occurrence and development of respiratory, cardiovascular, nervous and cancer diseases. 
Conclusions. The amount of air pollution and its impact on the health of the inhabitants of the voivodeship requires intensive activities aimed at reducing 
the emission of pollutants and education on the health effects of staying in the polluted environment.

Keywords: air pollution, particulate matter PM2,5 & PM10, ozone, monitoring.  

Wstęp i cel
Województwo kujawsko-pomorskie jest położone w pół-
nocno-centralnej części Polski i zajmuje powierzchnię 
17 972 km², co stanowi 5,7% powierzchni Polski. Jest po-
dzielone na 19 powiatów, ponadto ma wydzielone  4 mia-
sta na prawach powiatu  (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek 
i Grudziądz). W jego skład wchodzą 52 miasta i 3580 
miejscowości wiejskie. Według danych na 31.12.2017 r. za-
mieszkiwało je 2082,9 mln osób (w tym 1073,6 mln to ko-
biety), co stanowi 5,4% ludności kraju.  Ludność miejska to 
1235,0 mln, a 847,9 mln osób zamieszkuje tereny wiejskie.   
[11]. W 2017 r. użytki rolne zajmowały 116 895 ha, grunty 
leśne i zadrzewione 434 722 ha, a zabudowane i zurba-
nizowane 93 587 ha, w tym przemysłowe 6853 ha. Na 
wielkość produkcji sprzedanej przemysłu w województwie 
składa się przede wszystkim  przetwórstwo przemysłowe, 
które stanowi 95,4% wartości. Główne gałęzie przemysłu 
to produkcja artykułów spożywczych, papieru i wyrobów 

z papieru, produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucz-
nych, wytwarzanie chemikaliów i wyrobów chemicznych,  
produkcja wyrobów z metali [10]. Emisja zanieczyszczeń 
powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości 
powietrza wynosiła w 2017 r. w tonach dla zanieczyszczeń 
pyłowych 2,0 tj. 5,6% w skali kraju, a gazowych 9778,5, co 
stanowi odpowiednio 4,6% [11]. Województwo znalazło 
się w strefi e jakości powietrza C. Niniejsze opracowanie 
ma na celu przedstawienie danych dotyczących rodzaju 
i wielkości zanieczyszczeń powietrza. Dane te pochodzą 
z opracowań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska w Bydgoszczy, Głównego Urzędu Statystycznego 
i Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. 

Stan wiedzy
Tęcza Gorana Dahlgrena i Margaret Whitehead  przedsta-
wia wpływ na zdrowie człowieka elementów niemody-
fi kowalnych, takich jak: płeć, wiek, czynniki genetyczne, 
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następnie indywidualnych zachowań, powiązań spo-
łecznych i ekonomicznych oraz otaczających uwarunko-
wań społeczno-ekonomicznych, kulturowych i środowi-
skowych [13]. Zanieczyszczenie powietrza jest jednym 
z kluczowych zagrożeń środowiskowych. Dynamizacja 
produkcji przemysłowej, deforestacja, zanieczyszczenia 
toksycznymi substancjami powietrza, gleby i wody, a tak-
że efekt cieplarniany przyczyniają się do występowania 
chorób i zagrożeń zdrowia w skali międzynarodowej, co 
wymaga ponadnarodowych i wieloletnich badań. Zanie-
czyszczenia środowiskowe przekraczają granice państw 
i regionów, co powoduje konieczność prowadzenia global-
nej polityki regulacyjnej [12]. Zanieczyszczenie powietrza 
to wprowadzanie przez człowieka pośrednio lub bezpo-
średnio do powietrza substancji stałych, ciekłych lub gazo-
wych w ilościach mogących zagrażać zdrowiu, negatywnie 
wpływać na klimat, przyrodę żywą, wodę lub glebę oraz 
przyczyniać się do powstania innych szkód w środowisku. 
Źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza jest miejsce, 
w którym następuje wprowadzenie do powietrza substan-
cji zanieczyszczających [7]. Źródłami zanieczyszczeń są 
głównie emisja antropogeniczna, spowodowana produkcją 
przemysłową, oraz emisja komunikacyjna.  Zanieczyszcze-
nia pyłowe są spowodowane szczególnie przez przemysł 
paliwowo-energetyczny oraz metalurgiczny [6]. Wielkość 
emisji ustala się na podstawie pomiarów wykonanych 
w oparciu o bilans surowcowo-paliwowy indykatorów 
emisji zanieczyszczeń dla określonych procesów techno-
logicznych. Zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości 
powietrza to tzw. punktowe źródła emisji zanieczyszczeń. 
Dane o emisji zanieczyszczeń z tych zakładów znajdują 
się w corocznej sprawozdawczości GUS. Wielkość emisji 
zanieczyszczeń pyłowych to ilość zanieczyszczeń wyemi-
towanych do atmosfery w ciągu roku i obejmuje pyły ze 
spalania paliw, cementowo-wapiennicze i materiałów 
ogniotrwałych, krzemowe, nawozów sztucznych, węglo-
wo-grafi towe, sadze i inne emitowane w danym zakładzie 
zanieczyszczenia pyłowe. Wielkość emisji zanieczyszczeń 
gazowych odnosi się do ilości zanieczyszczeń gazowych 
emitowanych przez jednostkę sprawozdawczą do atmos-
fery w ciągu roku i obejmuje m.in.  dwutlenek siarki, tlenki 
azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla, węglowodory oraz 
inne emitowane zanieczyszczenia gazowe. Ochrona po-
wietrza to zapewnienie jak najlepszej jego jakości, zwłasz-
cza przez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu 
poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej 
na tych poziomach oraz zmniejszenie poziomów substan-
cji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są 
one dotrzymane [7]. 

Nieobowiązująca już Polska Norma PN-64/Z-01001 
defi niowała pył jako fazę stałą układu dwufazowego cia-
ło stałe-gaz lub gaz-ciało stałe, jeśli stopień rozdrobnienia 
fazy stałej jest tak duży, że w nieruchomym powietrzu 
o ciśnieniu 1013,25 hPa i temperaturze 20⁰C ziarna ciała 
stałego, na które oddziałuje tylko grawitacja po bardzo 
krótkim okresie przyspieszenia, wskutek obrotu przepływu 
ośrodka, będą opadały ze stałą prędkością mniejszą niż 
500 cm/s  lub będą wykonywały ruchy Browna. Zgodnie 
z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/
WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza 
i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 
z 11.06.2008) defi niuje się pył PM10 (PM2,5) jako pył prze-
chodzący przez otwór sortujący, zdefi niowany w referen-
cyjnej metodzie poboru próbek i pomiaru PM10 (PM2,5), 
PN-EN 12341:2014, przy 50% granicy sprawności dla śred-
nicy aerodynamicznej do 10 μm (do 2,5 μm) [4]. Pyły na-
turalne to pochodzące z gleby, wulkaniczne, biologiczne, 
sole morskie, siarczany z gazów biogennych i pochodzenia 
wulkanicznego, organiczne związki i azotany. Antropo-
geniczne są pyły przemysłowe, sadze, siarczany azota-
ny, pochodzące ze spalania biomasy, związki lotne [6]. 
Aktualny podział uwzględnia podział płynów z uwagi na 
rozmiar cząsteczek: *całkowity pył zawieszony (TSP, Total 
Suspended Particles) – całkowity pył zawieszony w powie-
trzu; *pył PM10 – frakcja pyłu zawieszonego o średnicach 
zastępczych cząstek poniżej 10 μm; *pył PM2,5-10 – w li-
teraturze spotykane jest także oznaczenie PMc (coarse) – 
frakcja pyłu zawieszonego o średnicach zastępczych czą-
stek pomiędzy 2,5 μm i 10 μm; *pył drobny PM2,5 – frakcja 
pyłu zawieszonego o średnicach zastępczych cząstek po-
niżej 2,5 μm; *pył submikronowy PM1 – frakcja pyłu za-
wieszonego o średnicach zastępczych cząstek poniżej 1,0 
μm; *pył ultradrobny PM0,1 – frakcja pyłu zawieszonego 
o średnicach zastępczych cząstek poniżej 0,1 μm [4]. Na 
cząsteczkach pyłów mogą osadzać się różne substancje: 
siarka, metale ciężkie, węglowodory aromatyczne, dioksy-
ny, alergeny [6]. 

Istotne następstwa zdrowotne ma obecność ozonu 
oraz pyłów zawieszonych PM10  w powietrzu [1]. Ozon 
w stratosferze pochłania  szkodliwe promieniowanie UVB, 
natomiast jego obecność w troposferze ma ujemny wpływ 
na zdrowie ludzi, może być przyczyną chwilowych zabu-
rzeń oddychania, bólów głowy, szczególnie przy większym 
wysiłku fi zycznym, działa drażniąco na drogi oddechowe, 
wywołując kaszel, narastającą duszność i obrzęk płuc. 
Ozon powstaje głównie latem w temperaturze powyżej 
28 stopni i w powietrzu zanieczyszczonym NO₂. Jest jed-
nym ze składników smogu fotochemicznego. Pył zawie-
szony jest jednym z kluczowych składników smogu, czyli 



112

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 1 (62) 2020

widocznego, intensywnego zanieczyszczenia atmosfery 
przez aerozole. Smog powstaje najczęściej w bezwietrzną 
pogodę na obszarach położonych w obniżeniach terenu 
[3]. Badania EuroHeat prowadzone w dziewięciu miastach 
Europy wykazały wzrost liczby zgonów w dni upalne. Jeżeli  
jednocześnie występował wysoki poziom ozonu, oszaco-
wano, że odpowiada on za prawie 6% zgonów, natomiast 
obecność pyłów PM10 powoduje wzrost liczby zgonów 
o ok. 4% [1]. Pył PM10 jest absorbowany na powierzchni 
spojówek i górnych dróg oddechowych, powodując ka-
szel, katar, zapalenie spojówek i wzrost ryzyka infekcji. 
Pyły PM2,5 wnikają do dolnych dróg oddechowych. Po 
sfagocytowaniu przez makrofagi do płuc i układu krwio-
nośnego mogą dotrzeć do każdego organu. Dłuższa eks-
pozycja na wysokie stężenia PM2,5 wpływa na nieprawi-
dłowy rozwój płodu. Pyły PM2,5 są powodem wzrostu 
zgonów spowodowanych chorobami sercowo-naczynio-
wymi, szczególnie chorobą niedokrwienną serca, a także 
zwiększają zapadalność na choroby układu nerwowego, 
w tym chorobę Parkinsona [3]. American Heart Associa-
tion proponuje trzy mechanizmy działania zanieczyszczeń 
pyłowych na układ krążenia: systemowa reakcja zapalna, 
której źródło stanowi stan zapalny w drogach oddecho-
wych; zmiany równowagi autonomicznego układu nerwo-
wego z przewagą układu współczulnego jako reakcja na 
zaaspirowanie zanieczyszczonego powietrza; przenikanie 
pyłu do krwioobiegu i oddziaływanie ze śródbłonkiem na-
czyń krwionośnych, co przyczynia się do tworzenia blaszki 
miażdżycowej [5]. Zanieczyszczenie powietrza wiąże się 
także ze wzrostem zachorowania na nowotwory, jest ewi-
dentnie związane z rakiem płuc i pęcherza moczowego 
oraz może powodować wzrost ryzyka zachorowania na 
nowotwór okolic głowy i szyi oraz raka nosogardzieli [3].

Badania WHO udowadniają powiązanie pomiędzy 
PM i umieralnością przy stężeniach niższych niż obecnie 
zalecane PM2,5, poniżej 10 μg/m³. Szacuje się, że w euro-
pejskim regionie WHO  20%  wszystkich zgonów jest spo-
wodowane narażeniem na szkodliwe czynniki środowiska 
[6]. Światowa Organizacja Zdrowia określa, że z powodu 
zanieczyszczeń powietrza umiera rocznie na świecie ok. 3 
mln ludzi. Większość z nich to mieszkańcy krajów rozwija-
jących się [13]. Zanieczyszczenie powietrza przez pył wy-
stępuje w większości miast świata. W krajach rozwiniętych 

właśnie w miastach mieszka 80% ludności. Według OECD 
tylko 2% ludności miejskiej na świecie żyje w środowisku, 
w którym nie są przekraczane rekomendowane przez 
WHO poziomy pyłów w powietrzu atmosferycznym. Do 
2050 r. przewiduje się dwukrotny wzrost liczby  zgonów 
z powodu zanieczyszczenia powietrza pyłami. Będzie to 
najczęstsza przyczyna przedwczesnych zgonów spowo-
dowanych czynnikami środowiskowymi [4]. Według ONZ 
zanieczyszczenie powietrza powoduje w Polsce ponad 
47,300 przedwczesnych zgonów rocznie i średnio o rok 
skraca życie mieszkańców południowej części kraju [3].

Monitoring zanieczyszczeń w Polsce jest prowadzony 
od 2000 r. Dla oceny jakości powietrza wyróżnia się strefy: 
A – nie przekroczono poziomu dopuszczalnego, B – po-
wyżej poziomu dopuszczalnego, ale poniżej marginesu 
tolerancji, C – powyżej poziomu dopuszczalnego i margi-
nesu tolerancji. Klasa C oznacza potrzebę podjęcia działań 
w wybranych strefach i dla określonych zanieczyszczeń 
odpowiednich programów ochrony środowiska. Jeśli 
w ciągu 3 lat nie nastąpi poprawa wskaźników, wówczas 
zarząd województwa musi zaktualizować program [6].

W województwie kujawsko-pomorskim emisja za-
nieczyszczeń gazowych (bez dwutlenku węgla) ze 105 
zakładów szczególnie uciążliwych wyniosła 48,6 tys. ton 
(mniej o 8,5% w stos. do roku 2016), natomiast emisja za-
nieczyszczeń pyłowych wyniosła 2,0 tys. ton, przy czym 
źródłem 1,1 tys. ton było spalanie paliw. Największa emisja 
zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążli-
wych miała miejsce w Grudziądzu i Włocławku 2,01–6,24 
t/km², 0,31–1,00 t/km² w Bydgoszczy, Toruniu i powiecie 
inowrocławskim. Dla Polski i województwa  odnotowa-
no średnią wielkość 0,11 t/km². Zjawisko nie wystąpiło 
w powiatach tucholskim, sępoleńskim, grudziądzkim 
i chełmińskim. Natomiast największe zanieczyszczenia 
gazowe z zakładów szczególnie uciążliwych odnotowano 
w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, powiatach świeckim, 
inowrocławskim i żnińskim. Poziom zanieczyszczeń wyno-
sił 120,1–20455,3 ton na 1 km², przy średniej dla wojewódz-
twa 544,1, a dla Polski 684,2. Zjawiska nie odnotowano 
w powiatach tucholskim i sępoleńskim [8]. 

Zanieczyszczenia pyłowe przedstawiają dwie poniższe 
ryciny.
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Rycina 1. Rodzaje zanieczyszczeń – ogółem w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego [2] 

Rycina 2. Zanieczyszczenia pyłowe w tonach/rok w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego [2] 
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Zanieczyszczenia gazowe na poniższych rycinach.

Rycina 3. Rodzaje zanieczyszczeń – ogółem w powiatach woj. kuj.-pomorskiego [2] 

Rycina 4. Zanieczyszczenia gazowe – dwutlenek węgla w tonach/rok w powiatach woj. kuj.-pomorskiego [2] 
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Dopuszczalna w ciągu roku liczba przekroczeń poziomu 

pyłu PM10 dla czasu uśrednionego 24 godziny wynosi 35. 
Przeprowadzono automatyczne i manualne pomiary pyłów 
PM10 łącznie w 16 punktach pomiarowych w województwie. 
Wykazały one przekroczenia dopuszczalnych poziomów. 

Rycina 6. Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 
i poziomu docelowego ozonu w powietrzu w 2017 r. w woj. kujaw-
sko-pomorskim. Pomiar automatyczny [14]

Natomiast dla ozonu dla czasu uśredniania 8 godzin do-
puszczalna liczba przekroczeń wynosi 25 dni na rok. Liczba 
dni z przekroczeniem poziomu ozonu wynosiła od 1–3/rok, 
tak więc nie przekroczono dopuszczalnych poziomów.  

Rycina 7. Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 
i poziomu docelowego ozonu w powietrzu w 2017 r. w woj. kujaw-
sko-pomorskim. Pomiar manualny [14]

W rocznej ocenie jakości powietrza w 2017 r. aglome-
racja bydgoska, Toruń, Włocławek oraz strefa kujawsko-
-pomorska znalazły się w strefi e jakości powietrza C. Zde-
cydowało o tym w aglomeracji bydgoskiej przekroczenie 
poziomów PM10 (ul. Warszawska, Plac Poznański) oraz 
średnie roczne stężenie benzo(a)pirenu w pyle PM10 (Plac 
Poznański), w Toruniu – średnie roczne stężenie benzo(a)
pirenu w pyle PM10 (ul. Dziewulskiego), we Włocławku – 
ponadnormatywne stężenia 24-godzinne pyłu zawieszo-
nego PM10 (ul. Okrzei) oraz ponadnormatywne stężenie 

Rycina 5.  Zanieczyszczenia gazowe w tonach/rok w powiatach woj. kuj.-pomorskiego [2] 
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średnie roczne benzo(a)pirenu w pyle PM10 (ul. Okrzei). 
W strefi e kujawsko-pomorskiej:  ponadnormatywne stęże-
nia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 (Nakło nad No-
tecią – ul. P. Skargi, Grudziądz – ul. Sienkiewicza, Brodnica 
– ul. Kochanowskiego),  stężenia średnie roczne benzo(a)
pirenu w pyle PM10 (Grudziądz – ul. Sienkiewicza, Nakło 
nad Notecią – ul. P. Skargi, Brodnica – ul. Kochanowskiego, 
Koniczynka – stacja bazowa ZMŚP, Inowrocław – ul. So-
lankowa, Ciechocinek – ul. Tężniowa) [9].

Podsumowanie
Z powyższego opracowania wynika, że w województwie 
kujawsko-pomorskim występują istotne przekroczenia do-
puszczalnych poziomów zanieczyszczenia powietrza. Stan 
taki poprzez wpływ na zdrowie mieszkańców może przy-
czyniać się do zwiększenia zapadalności i rozwoju chorób 
układu oddechowego, sercowo-naczyniowego i nerwowego 
oraz nowotworowych. Na podstawie danych z monitoringu 
obszar województwa a także aglomerację bydgoską, Toruń 
i Włocławek zaliczono do strefy C jakości powietrza. Niepo-
kojący jest wysoki poziom zanieczyszczeń we Włocławku, 
w powiecie świeckim, żnińskim i inowrocławskim. Należy 
dodać, że Inowrocław jest jednym z większych ośrodków 
uzdrowiskowych w Polsce. Wskazuje to na konieczność pro-
wadzenia dalszych obserwacji, edukacji mieszkańców oraz 
konieczność prac nad redukcją szkodliwych emisji.
 
Oświadczenia  

Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów 
Autorzy deklarują brak konfl iktu interesów. 
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STRESZCZENIE 
Wstęp. Narracja to technika osadzania informacji na temat procesu chorobowego pacjenta w kontekście biografi cznym, psycho-społecznym i kulturowym. 
Holistyczne podejście do problemów zdrowotnych pacjenta umożliwia profi lowanie najlepszych metod leczniczych. Narracja, uzupełniając medycynę opar-
tą na faktach (EBM), pozwala zapewnić opieką ukierunkowaną na pacjenta. Zwiększa to skuteczność terapeutyczną oraz satysfakcję z procesu leczenia za-
równo dla pacjenta jak i lekarza.
Cel pracy. Celem głównym pracy było przekazanie praktycznych elementów narracji medycznej, mogących służyć poszerzaniu umiejętności komunikacyj-
nych personelu medycznego, do stosowania w codziennej praktyce lekarskiej. Cel dodatkowy to zwrócenie uwagi na znaczenie komunikacji lekarz-pacjent 
w kontekście polepszenia procesu diagnostycznego i leczniczego.
Metoda. Wykonano przegląd literatury polskiej i światowej, wyszukując publikacje omawiające tematykę narracji medycznej, jej warsztatu i potencjalne-
go wpływu na jakość komunikacji lekarz-pacjent.

Słowa kluczowe: narracja medyczna, komunikacja medyczna, medycyna personalizowana.

ABSTRACT
Introduction. Narration is a technique of place information about the patient's disease process in the biographical, psycho-social and cultural context. A holistic 
approach to a patient's health problems enables profi ling of the best treatment methods. Narrative complementing Evidence Based Medicine (EBM) allows you 
to provide patient-centered care. This increases the therapeutic effectiveness and satisfaction with the treatment process for both the patient and the doctor.
Aim of the study. The main goal of the work was to provide practical elements of medical narrative that could be used to expand the communication skills 
of medical personnel to be used in everyday medical practice. An additional goal is to draw attention to the importance of doctor-patient communication 
in the context of improving the diagnostic and therapeutic process. 
Method. A review of Polish and world literature was carried out, searching for publications on the subject of medical narrative, its workshop and potential 
impact on the quality of doctor-patient communication.

Keywords: medical narrative, medical communication, personalized medicine. 

Wstęp 
Dobra relacja lekarza z pacjentem ułatwia wymianę in-
formacji, a także podejmowanie decyzji terapeutycznych. 
Pomaga regulować emocje pacjentów oraz ułatwia im zro-
zumienie informacji medycznych. Lekarzom zaś pozwala 
lepiej identyfi kować potrzeby pacjentów i oceniać ich per-
cepcję i oczekiwania względem procesu terapeutycznego 
[1, 2]. Umiejętności komunikacyjne stanowią podstawę 
konsultacji lekarskiej [3].

Pacjenci dobrze oceniający komunikację ze swoim le-
karzem częściej są zadowoleni ze swojej opieki, chętniej 
dzielą się informacjami, ułatwiając diagnozę swoich pro-
blemów, postępują zgodnie z zaleceniami i przestrzegają 
zaleconego leczenia [4–6]. 

Wyrażenie przez pacjenta zgody dotyczącej decyzji le-
karza na temat charakteru leczenia i potrzeby kontynuacji 
terapii jest silnie związane z jego powrotem do zdrowia [7]. 
Badania wykazały dodatnie korelacje między poczuciem 
kontroli a zdolnością do tolerowania bólu czy z tempem 
procesu leczenia [8]. W niektórych badaniach zaobserwo-
wano zmniejszenie długości pobytu w szpitalu, kosztów 
indywidualnych wizyt lekarskich oraz zmniejszenie liczby 
wystawionych skierowań [9]. Wizyty skoncentrowane na 
pacjencie skutkują lepszą satysfakcją pacjenta i lekarza. 
Zadowoleni pacjenci rzadziej składają skargi formalne lub 
wszczynają skargi dotyczące nadużyć oraz zwiększają sa-
tysfakcję z pracy i zmniejszają ryzyko wypalenia zawodo-
wego wśród lekarzy [5, 10–14]. 
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Badania prowadzone wśród pacjentów pokazują, że 
oczekują oni lepszej komunikacji ze swoimi lekarzami 
[15]. W świetle badania Health at a Glance 2017: OECD In-
dicators, w części Patient experience with ambulatory care 
polscy pacjenci nie są usatysfakcjonowani z komunikacji 
z lekarzami. W pytaniu „Czy lekarz poświęca wystarczają-
cą ilość czasu na konsultacje?” Polska zajęła przedostatnie 
miejsce w ocenie zadowolenia tego aspektu. W pozosta-
łych dwóch pytaniach „Czy lekarz przedstawia jasne wyja-
śnienia?” i „Czy lekarz włącza pacjenta do podejmowania 
decyzji medycznych?” Polska zajmuje ostatnie miejsce.

Obecnie nie ma dużej ilości badań dotyczących umiejęt-
ności komunikacyjnych lekarzy. Większość z nich dotyczy 
specjalizacji zabiegowych. Badania wskazują rozbieżność 
w poziomie satysfakcji z porozumienia lekarz–pacjent – 
pacjenci wykazują niezadowolenie z komunikacji w sytu-
acji, w której lekarze są z niej zadowoleni [16]. W artykule 
Tongue i wsp. opisali doświadczenia pacjentów chirurgów 
ortopedów, którzy byli zadowoleni z komunikacji ze swo-
imi lekarzami tylko w 21%, co ciekawe odbiór lekarzy był 
zgoła odmienny i 75% oceniło swoją komunikację z pa-
cjentami jako zadowalającą [11]. 

W niniejszym artykule przedstawiono medycynę nar-
racyjną jako narzędzie służące do polepszenia komunikacji 
lekarza i pacjenta, koncentrując się na praktycznych wska-
zówkach i przykładach, które można wykorzystać podczas 
praktyki lekarskiej.

Podstawy narracji medycznej
Obecnie nie ma jednej defi nicji medycyny narracyjnej. Na-
tomiast narracyjny aspekt medycyny został opisany bar-
dzo wcześnie przez Hipokratesa. Napisał on, że „rodzaj 
choroby, którą ma dana osoba, jest znacznie mniej ważny 
niż rodzaj osoby, która ma tę chorobę” [17]. Współcześnie, 
koncepcję medycyny narracyjnej po raz pierwszy opisała 
dr Rita Charon. Jej zdaniem narracja medyczna jest kom-
pozycją empatii, refl eksji i zaufania. Została zapropono-
wana jako model dla zhumanizowanej i skutecznej prakty-
ki medycznej [18]. Narracja dotycząca choroby wpisuje się 
w ideę podejścia holistycznego do problemów pacjenta. 
Opisuje znaczenie, kontekst i perspektywę dla sytuacji pa-
cjenta oraz może wskazać opcje diagnostyczne i terapeu-
tyczne [19].

Idea medycyny narracyjnej odnosi się bezpośrednio do 
ludzkiej natury. Każdy człowiek tworzy własną historię, 
jednocześnie ją analizuje i interpretuje. Jako istota społecz-
na ocenia, krytykuje, próbuje zrozumieć historie innych lu-
dzi, wyciągnąć wnioski dla siebie czy pomóc najbliższym. 
W kontekście medycznym opowieść o chorobie pozwala 

poznać szerszy jej aspekt i tło (m.in. zachowania zdrowot-
ne, styl życia), dzięki czemu daje możliwość dostosowania 
odpowiedniej diagnostyki i procesu leczenia, tak aby był 
on skuteczny dla danej osoby [20]. Z drugiej strony narracja 
medyczna może stanowić skuteczne narzędzie zmiany za-
chowań zdrowotnych. Opis przyjętej strategii leczenia lub 
unaocznienie wpływu konkretnych działań na zdrowie za 
pomocą narracji/historii może sprawić, iż przekaz będzie 
bardziej przystępny dla pacjenta [21].

Narracja medyczna w praktyce
W obecnych czasach medycyna skoncentrowana na pa-
cjencie przeżywa kryzys – lekarze krytykowani są za brak 
czasu, niedostateczną opiekę nad pacjentem oraz dystans 
do problemów pacjenta. Rozwój technologii medycz-
nej, kształt systemu ochrony zdrowia, kwestie ekonomii 
w ochronie zdrowia, rozwój medycyny opartej na dowo-
dach sprawiły, iż w centralnym punkcie konsultacji lekar-
skiej stoją badania i wyniki badań (dane oparte wyłącz-
nie na liczbach), a nie człowiek, co wpłynęło na rozwój 
i kształt narracji. Szczególne wyzwanie stanowią pacjen-
ci, u których występuje wielochorobowość oraz pacjenci 
świadomi, mający większe oczekiwania wobec wizyty le-
karskiej [22–26]. 

Podstawą medycyny narracyjnej jest rozmowa. Do-
stosowanie słownictwa i języka do pacjenta zapewnia 
aktywne słuchanie jak i zrozumienie się. Dzięki rozmowie 
powstaje wspólny obraz, historia, porozumienie – dla le-
karza zrozumienie obejmuje rzeczywistość pacjenta, czyli 
jego stan, odczucia związane z chorobą. Dla pacjenta to 
z kolei zrozumienie, co jest ważne dla zdrowia i co powi-
nien zrobić, aby to zdrowie poprawić. 

Poniżej przedstawione są najważniejsze informacje dla 
osób stawiających pierwsze kroki w narracji medycznej:

Pokaż zainteresowanie pacjentem. Dowiedz się • 
o nim jak najwięcej. Pacjent nie powinien przepra-
szać za „mówienie za dużo” lub „zajęcie czasu”.
Słuchaj uważnie.• 
Nie przerywaj, szczególnie na początku wizyty. • 
Pozwól pacjentowi zakończyć tok myślenia.
Zadawaj pytania otwarte.• 
Nie obawiaj się ciszy. Oprzyj się impulsowi, by za-• 
dać pytanie. Poczekaj, aż pacjent przerwie ciszę.
Obserwuj język ciała pacjenta.• 
Nie osądzaj.• 
Nie spiesz się z zarządzaniem chorobą.• 
Jeśli nie jest do końca jasny powód wizyty pacjen-• 
ta, postaw sobie pytanie: „Dlaczego ten pacjent 
przedstawił w tym momencie ten problem?”. 
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Skieruj ponownie to pytanie do pacjenta. Poproś 
go o opinię [27–30].

Aby mogło dojść do wspólnego zrozumienia, potrzeb-
ne są dobre umiejętności komunikacyjne lekarza. Lekarz 
pozwala pacjentowi odpowiednio wyrazić swoją historię, 
opisaną własnymi słowami, jednocześnie badając powią-
zania, różnice, nowe opcje i możliwości, prowadząc roz-
mowę w sposób przemyślany, który ułatwia zrozumienie 
bez kontroli i ingerencji. Efektem tego jest plan zdrowotny, 
który jest uzgodniony, a nie narzucony. Poniżej znajdują się 
przykładowe zwroty, pytania i podpowiedzi mające zasto-
sowanie w narracji medycznej [31]. 

Pytania i zwroty mające na celu wyjaśnienie sytuacji:
Opowiedz mi o tym.• 
Powiedz mi więcej.• 
Czy jest coś jeszcze?• 
Czy jest coś, co Cię martwi?• 
Co Cię najbardziej martwi?• 
Czy zdarzyło się to wcześniej?• 
Co jeszcze działo się w tym czasie?• 
Co myślisz o…?• 
Co inni myślą o…?• 
Jak się czujesz/reagujesz kiedy…?• 
Co to dla Ciebie znaczy?• 
Jak myślisz, co może powodować…?• 
Jakbyś opisał…?• 
Jak wyjaśnisz…?• 

Pytania i podpowiedzi mające na celu zainicjowanie 
zmiany:

Jak inaczej mógłbyś wyjaśnić…?• 
Czy są jakieś inne możliwości?• 
Załóżmy…• 
Co by się stało gdyby…?• 
Co musi się wydarzyć, żeby sytuacja się zmieniła?• 
Jeśli sytuacja się zmieni, co się wtedy stanie?• 
Co się stanie jeśli nic się nie zmieni?• 

Umiejętności, które wykorzystuje się w narracji me-
dycznej pochodzą między innymi z terapii rodzinnej (neu-
tralność, pytania cyrkularne, stawianie hipotez). Neutral-
ność polega na byciu obiektywnym i uważnym, skupieniu 
się na wykonywanym zadaniu bez skupiania się na kon-
kretnych wynikach, byciu tolerancyjnym i nieoceniającym. 
Pytania cyrkularne podążają za tokiem myślenia pacjenta 
i ułatwiają rozwój narracji. Odbywa się to poprzez wy-
chwytywanie słów lub fraz w narracji i odbijanie ich z po-
wrotem do pacjenta lub używanie ich w celu wyjaśnienia 
lub zachęcenia do odpowiedzi. Tworzy to pętlę odpowiedzi 
na pytanie, która utrzymuje płynność narracji. Wymaga to 
od lekarza dobrych umiejętności słuchania oraz podążania 
za narracją (a nie próbowania jej kierowania) od pacjenta.

Podczas wizyty lekarz tworzy przewodnią wizję doty-
czącą pacjenta. Hipoteza pozwala zweryfi kować jej słusz-
ność [32, 33].

W medycynie opartej na narracji szczególnie ważne są 
2 elementy. Jeden to świadomość złożoności problemów 
zdrowotnych. Obejmuje to m.in. interakcje międzyludzkie, 
ich wyniki oraz przewidywanie możliwych konsekwencji 
wynikających z pojedynczego działania. Drugi element to 
otwartość i umiejętność szerokiego spojrzenia na sytuację 
(ludzie popełniają często te same błędy, ponieważ kierują 
się pewnymi wzorcami, wzorce mogą stanowić wskazów-
kę dla lekarza, dodatkowo wydarzenia w życiu człowieka 
sporadycznie występują losowo lub w izolacji od innych 
wydarzeń). Umiejętność holistycznego spojrzenia pozwala 
powiązać pewne fakty ze sobą i na ich podstawie wycią-
gnąć wnioski. 

Podsumowaniem mającym na celu poprawę umiejęt-
ności komunikacyjnych powinna być refl eksja, odnosząca 
się do konsultacji, dotycząca samego lekarza, pacjenta 
i interakcji, jaka miała miejsce podczas wizyty. Z jednej 
strony refl eksja może być narzędziem wykorzystywanym 
w początkach używania narracji w celu zwiększenia wła-
snych kompetencji i samoświadomości. Z drugiej strony 
umiejętności refl eksyjne zwiększają się wraz ze wzrostem 
kompetencji narracyjnych [34–36].

Silne umiejętności narracyjne obejmują:
Dobre umiejętności komunikacyjne w celu uzyskania • 
kompletnej historii, zbadania narracji pacjenta oraz 
zainicjowanie zmiany zachowań zdrowotnych);
Szczególnie ważne umiejętności dotyczące:• 

zachowania neutralności, –
zadawania pytań cyrkularnych,  –
stawiania hipotez; –

Świadomość złożoności problemów i wzajemnych • 
powiązań;
Rozpoznanie uczuć pacjenta przy jednoczesnym • 
zachowaniu szerokiego spojrzenia na sprawę;
Wyobraźnia;• 
Umiejętności refl eksyjne (myślenia refl eksyjnego)•  
polegające na:

akcji i reakcji z pacjentem, –
analizie własnego myślenia; –

Samoświadomość;• 
Dbanie o siebie.• 

Podsumowanie
Narracja medyczna może stanowić istotne znaczenie 
w budowaniu relacji lekarz-pacjent. Badacze przedstawiają 
wiele korzyści ze stosowania medycyny narracyjnej. Można 
wśród nich wymienić między innymi: poprawę komunika-
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cji, poprawę dokładności zbierania wywiadu, zrozumienie 
możliwości interpretacji zebranych danych i wyników na 
różne sposoby, polepszenie relacji lekarz-pacjent, wspie-
ranie wspólnego stanowiska dotyczącego podejmowania 
decyzji w sprawie wyboru ścieżki zdrowotnej, poprawa 
satysfakcji z pracy i zmniejszenie skutków wypalenia za-
wodowego wśród lekarzy. 

Jednakże medycyna oparta na narracji ma swoich 
sceptyków – z kilku powodów. Pierwszym jest fakt, iż nie 
wszystkie wizyty pacjentów wymagają pogłębienia nar-
racyjnego. Po drugie zarówno pacjenci jak i lekarze mogą 
mieć opór wobec narracji. Pacjenci mogą preferować po-
dejście „techniczne” lub mogą nie chcieć dzielić się uczu-
ciami. Z kolei lekarze również mogą preferować podejście 
i model biomedyczny. Może się zdarzyć sytuacja, w której 
lekarz jest przytłoczony informacjami i emocjami wynika-
jącymi z prowadzonej narracji lub są lekarze, których oso-
bowość czy nawyki utrudniają narrację. 

Kolejnym aspektem, za który krytykowana jest narracja 
medyczna, jest czasochłonność i wieloaspektowość (otwie-
ranie wielu problemów na raz). Zagrożenie może stanowić 
sytuacja, w której wizyta nastawiona jest na potrzeby psy-
chospołeczne pacjenta z pominięciem aspektów biome-
dycznych. Niebezpieczną pułapką jest również dawanie się 
ponosić opowieściom. Zasadniczą trudność stanowi znale-
zienie złotego środka pomiędzy narracją dla samej narracji 
a uchwyceniem istoty historii i istoty problemów.

Kluczem do skutecznego prowadzenia narracji są 
umiejętności komunikacyjne i doświadczenie. Informacje 
dotyczące problemów komunikacyjnych pokazują potrze-
bę położenia nacisku na rozwijanie umiejętności miękkich 
wśród studentów kierunków medycznych oraz w toku 
kształcenia podyplomowego lekarzy. Standardy kształce-
nia na kierunku lekarskim ujęte w Rozporządzeniu Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. prze-
widują w toku studiów medycznych blok D „Nauki beha-
wioralne i społeczne z elementami profesjonalizmu”. W ich 
skład wchodzą zajęcia kształtujące umiejętności miękkie 
przyszłych lekarzy. 

Jest to m.in. przedmiot „Psychologia społeczna z ele-
mentami socjologii”, który odbywa się na drugim roku 
studiów i trwa 40 godzin. Cały blok D liczy 240 godzin, 
co stanowi 4,7% wszystkich zajęć na kierunku lekarskim. 
Ponadto w skład tego bloku wchodzą również zajęcia 
językowe, które zgodnie z rozporządzeniem nie mogą 
przekroczyć 50% godzin przeznaczonych na tę grupę 
przedmiotów. Zmniejsza to jednak realny wymiar edukacji 
w zakresie umiejętności tzw. miękkich. Natomiast roz-
poczęto nauczanie komunikacji medycznej w wymiarze 
praktycznym, poprzez kształtowanie tych umiejętności 

w Centrach Symulacji Medycznych z udziałem nowocze-
snych metod dydaktycznych, np. z udziałem symulowa-
nych pacjentów. Dobra komunikacja pomaga w zarzą-
dzaniu zdrowiem pacjenta dzięki wzajemnej współpracy 
i zrozumieniu, co daje w efekcie korzyść zarówno pa-
cjentowi jak i lekarzowi [37–39]. W pracy przedstawiono 
praktyczne zwroty i komunikaty, które można zastoso-
wać podczas konsultacji w celu usprawnienia komunikacji 
i wzajemnego zrozumienia. 
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STRESZCZENIE 
Według licznych statystyk opieka zdrowotna w Holandii należy do jednych z najlepszych w Europie. Jej siła polega na dobrze działającej profi laktyce, opie-
ce, w której główną rolę odgrywa lekarz rodzinny oraz informatyzacja. Ponadto bardzo ważny jest sposób fi nansowania opieki zdrowotnej, który w Ho-
landii oparty jest na ubezpieczeniach. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie organizacji opieki zdrowotnej w Holandii w dobie pandemii. Ho-
lenderskie podejście przeciwko COVID-19 ma na celu maksymalne kontrolowanie wirusa, nieprzeciążanie opieki zdrowotnej i ochronę osób w trudnej sy-
tuacji społecznej.

Słowa kluczowe: organizacja opieki zdrowotnej, pandemia, koronawirus, ubezpieczenia zdrowotne, emigranci.

ABSTRACT
According to numerous statistics, healthcare in the Netherlands is one of the best in Europe. His strength lies in well-functioning prophylaxis, care in which 
the family doctor plays the main role, and computerization. In addition, insurance-based fi nancing plays an important role. The purpose of this article is to 
present healthcare organizations in the Netherlands in a pandemic era. The Dutch approach against COVID-19 aims to maximize virus control, not overlo-
ading healthcare and protecting vulnerable people.

Organizacja systemu opieki zdrowotnej 
w Holandii 
System opieki zdrowotnej w Holandii jest regulowany przez 
cztery ustawy systemowe: ustawę o ubezpieczeniu zdro-
wotnym (Zvw), ustawę o opiece długoterminowej (Wlz), 
ustawę o pomocy społecznej (Wmo) i ustawę o pomocy 
młodzieży. Ponadto istnieje szereg przepisów ogólnych 
(np. ustawa o konkurencji) i szczegółowych przepisów 
dotyczących opieki (m.in. ustawa o jakości instytucji opie-
ki zdrowotnej). Te cztery wspomniane prawa systemowe 
stanowią fundament opieki zdrowotnej. Ustawa o ubez-
pieczeniu zdrowotnym i ustawa o opiece długoterminowej 
wykorzystują większość budżetu dostępnego w Holandii 
na opiekę zdrowtną. Co więcej, prywatni ubezpieczyciele 
zdrowotni odgrywają kluczową rolę we wdrażaniu ustawy 
o ubezpieczeniu zdrowotnym. Z kolei ustawa o pomocy 
społecznej i ustawa o młodzieży przewidują inne formy 
opieki i wsparcia [1].

Zasady systemu opieki zdrowotnej
Holenderski system opieki zdrowotnej opiera się na soli-
darności. Młodzi i starzy, zdrowi i chorzy, bogaci i biedni 

– każdy ma taką samą opiekę z pakietu podstawowego. 
Ubezpieczyciele zdrowotni mają prawny obowiązek zaak-
ceptować wszystkich jako ubezpieczonych i naliczyć taką 
samą składkę podstawową. Osoby powyżej 18. roku życia 
płacą składki na koszty opieki zdrowotnej poprzez składki 
i podatki. Około 50% opieki z pakietu podstawowego po-
krywa Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego (Zvf), który 
jest zarządzany przez Care Institute. W wyniku obowiązku 
przyjęcia niektórzy ubezpieczyciele zdrowotni mają więcej 
ubezpieczonych, którzy wymagają opieki, a zatem po-
noszą wyższe koszty niż inni ubezpieczyciele zdrowotni. 
W tym celu Healthcare Institute przeprowadza tzw. wy-
równanie ryzyka. Ten wkład wyrównawczy jest wypłaca-
ny z Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego [2]. 

Obowiązek ubezpieczenia
Jednym z kluczowych punktów ustawy o ubezpieczeniu 
zdrowotnym jest to, że zasadniczo każdy, kto mieszka lub 
pracuje w Holandii, jest zobowiązany do wykupienia pod-
stawowego ubezpieczenia. W szczególności dotyczy to 
następujących grup:
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osoby, które mieszkają zgodnie z prawem w Holan-• 
dii i nie płacą podatku od wynagrodzeń za granicą,
osoby, które nielegalnie mieszkają w Holandii, ale • 
płacą podatek dochodowy lub korzystają z zysku 
w Holandii,
dzieci do 18. roku życia są automatycznie „ubez-• 
pieczone” przez jednego z rodziców. 

Ponadto istnieją pewne wyjątki od powyższych zasad, 
np. dla studentów, żołnierzy i urzędników służby cywilnej 
[1].

Obecny system opieki zdrowotnej można jasno wyja-
śnić, patrząc na ostatnie zmiany. Ustawa o ubezpieczeniu 
zdrowotnym weszła w życie w 2006 r. Jest to prawo, które 
gwarantuje każdemu obywatelowi holenderskiemu sze-
roki pakiet podstawowej opieki zdrowotnej i pozwala na 
wdrożenie usług prywatnym ubezpieczycielom zdrowot-
nym i podmiotom świadczącym opiekę.

Prywatni ubezpieczyciele usprawniają system opieki 
zdrowotnej w następujących obszarach: 

mniej list oczekujących, • 
większa dbałość o wydajność i jakość w interesie • 
pacjentów i ubezpieczonych.

Poprzez proces selektywnego zawierania umów ubezpie-
czyciele zdrowotni mogą wywierać wpływ na wydajność i ja-
kość opieki świadczonej przez świadczeniodawców. Z drugiej 
strony obywatele również mają na to wpływ, bowiem co roku 
mogą zmieniać ubezpieczyciela zdrowotnego [1].

Ustawa o ubezpieczeniu zdrowotnym
Wysokość składki uzależniona jest od dochodu, emerytu-
ry lub świadczenia. Osoby o wyższych dochodach wnoszą 
większy wkład niż osoby o niższych dochodach. W Holandii 
istnieją dwa rodzaje wkładów osobistych, a mianowicie:

składka uzależniona od dochodów dla ustawy • 
o ubezpieczeniu zdrowotnym (Zvw),
składka uzależniona od dochodów z tytułu usta-• 
wy o opiece długoterminowej (Wlz) [9].

Tabela 1. Przegląd składek zależnych od dochodów 

2019 2020
Składka na ubezpieczenie zdrowotne zależna 
od dochodu (podatek pracodawcy) 6,95% 6,70%

Składka na ubezpieczenie zdrowotne zależna 
od dochodów (przedsiębiorcy/emeryci/
renciści/odbiorcy świadczeń)

5,70% 5,45%

Składka zależna od dochodu z tytułu ustawy 
o opiece długoterminowej 9,65% 9,65%

Maksymalny dochód z wkładów ustawy 
o ubezpieczeniu zdrowotnym

Są to maksymalne dochody, od których opłacana jest składka na 
ubezpieczenie zdrowotne zależne od dochodu:

2019 2020

Maksymalny dochód ze składek 55 927 
euro

57,232 
euro

Maksymalny dochód z tytułu ustawy o opiece długoterminowej
2019 2020

Maksymalny dochód z premii 34 300 
euro

34 712 
euro

Dochód ze składek uzależnionych od dochodu jest wy-
korzystywany na fi nansowanie opieki krótkoterminowej 
(leczniczej) i długoterminowej [14].

Zwrot kosztów opieki leczniczej w Holandii reguluje jed-
na ustawa o ubezpieczeniu zdrowotnym (Zvw), która zastą-
piła szereg odrębnych publicznych i prywatnych polis ubez-
pieczenia zdrowotnego w 2006 r. W przypadku tej ustawy 
około 9,9% PKB przeznaczanych jest na zdrowie, a 60% 
całkowitego budżetu jest wydawane na opiekę zdrowotną. 
System omawianej ustawy ma zarówno elementy publicz-
ne, jak i prywatne. Rząd jest bezpośrednio zaangażowany 
w interpretację Zvw, a następnie określa szereg publicz-
nych warunków wstępnych, które gwarantują społeczny 
charakter ubezpieczenia zdrowotnego:

obywatele są zobowiązani do wykupienia (pod-• 
stawowego) ubezpieczenia zdrowotnego i mają 
swobodę wyboru własnego ubezpieczyciela,
ubezpieczyciele zdrowotni są zobowiązani przyjąć • 
tych obywateli do ubezpieczenia zdrowotnego, 
niezależnie od ich stanu zdrowia,
składka za oferowaną polisę jest taka sama dla • 
każdego ubezpieczonego, niezależnie od jego sta-
nu zdrowia, wieku lub pochodzenia,
ubezpieczyciele muszą zagwarantować, że opieka • 
zawarta w pakiecie podstawowym jest dostępna 
dla wszystkich ubezpieczających,
zawartość ubezpieczonego pakietu podstawowe-• 
go określa prawo [1].

Pakiet podstawowy
Rząd krajowy jest ostatecznie odpowiedzialny za treść 
i zakres prawnie ubezpieczonego pakietu opieki, który jest 
dostępny dla wszystkich. W związku z tym rząd określa, 
jaki rodzaj opieki obejmuje pakiet i kiedy taka opieka może 
być świadczona. Pakiet podstawowy jest szeroki i obejmu-
je większość niezbędnej opieki medycznej, leków i urzą-
dzeń medycznych, które są zgodne z obecnym stanem 
nauki czy też praktyki. 

Pakiet podstawowy dotyczy następujących rodzajów 
opieki:

opieka medyczna świadczona przez lekarzy ogól-• 
nych, specjalistów medycznych i położne,
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pielęgniarstwo okręgowe,• 
pobyt w szpitalu,• 
opieka psychiatryczna, w tym szpitalna opieka • 
psychiatryczna (maksymalnie trzy lata),
leki,• 
opieka dentystyczna do 18. roku życia,• 
opieka nad terapeutami, takimi jak fi zjoterapeuci, • 
terapeuci leczniczy, logopedzi, terapeuci zajęciowi,
dietetyka,• 
wyroby medyczne,• 
transport pacjentów karetką pogotowia,• 
fi zjoterapia dla osób przewlekle chorych.• 

Oprócz opieki w ramach obowiązkowego pakietu pod-
stawowego ubezpieczyciele zdrowotni oferują dodatkowe 
ubezpieczenie na dodatkową opiekę, z której korzysta około 
90% Holendrów. Dotyczy to na przykład specjalnego ubez-
pieczenia dentystycznego, medycyny alternatywnej, okula-
rów, soczewek kontaktowych oraz większych zwrotów kosz-
tów fi zjoterapii, opieki położniczej czy też leków. Obywatele 
mogą sami zdecydować, czy chcą skorzystać z dodatkowego 
ubezpieczenia i czy chcą to zrobić u tego samego ubezpieczy-
ciela, którego wybrali dla swojego pakietu podstawowego. 
Ubezpieczenie dodatkowe ma całkowicie prywatny charak-
ter, który nie jest regulowany przez rząd [1].

Obywatele, ubezpieczyciele zdrowotni i świadczeniodaw-
cy są głównymi podmiotami ustawy o ubezpieczeniu zdrowot-
nym (Zvw). Odgrywają oni ważną rolę w zarządzaniu jakością 
świadczonej opieki i jakością ubezpieczenia. Po pierwsze sami 
obywatele mogą zmieniać zarówno świadczeniodawców, jak 
i co roku wybierać lepszego (lub tańszego) ubezpieczyciela 
zdrowotnego. Mogą również wpływać na politykę ubezpie-
czycieli za pośrednictwem organów przedstawicielskich. Jeżeli 
obywatele nie są zadowoleni z wdrożenia niniejszej ustawy lub 
świadczonej opieki, mogą zwrócić się do różnych niezależnych 
organów. Po drugie ubezpieczyciele zdrowotni sprawdzają ja-
kość i skuteczność opieki. Jeśli jest ona niewystarczająca, mogą 
podjąć decyzję o nie zawieraniu umowy. Ponadto ubezpieczy-
ciele zapewniają, że oświadczenia świadczeniodawców są 
prawidłowe, a deklarowana opieka zdrowotna jest faktycznie 
i skutecznie dostarczana. Co więcej, podmioty świadczące 
opiekę decydują o sposobie świadczenia opieki. Opracowują 
oni też wytyczne dotyczące jakości usług [1].

 
Finansowanie opieki zdrowotnej 
Oprócz składki uzależnionej od dochodów ubezpieczeni 
powyżej 18. roku życia płacą składki na ubezpieczenie zdro-
wotne. W Holandii różnice w wysokości składki na ubez-
pieczenie podstawowe mogą wynosić 250 euro rocznie, 
w zależności od ubezpieczyciela i rodzaju oferowanej polisy. 
W 2018 r. nominalna składka wynoiosła 1362 EUR [10].

Zasiłek na opiekę zdrowotną
Ponadto osoby o niskich dochodach lub bez dochodu są 
uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej. Dodatek ten 
służy jako rekompensata fi nansowa za składkę wypłacaną 
ubezpieczycielowi. To, czy i ile zasiłku na opiekę zdrowotną 
otrzymuje ubezpieczony, zależy od jego dochodów [13]. 

Maksymalna kwota zasiłku w 2020 roku dla osób sa-
motnych wynosi 104 euro, natomiast dla par i małżeństw 
199 euro miesięcznie [11].  

Obowiązek opieki
Ubezpieczyciele zdrowotni są odpowiedzialni za oferowanie 
podstawowego ubezpieczenia i mają obowiązek opieki. Za-
tem wszystkie osoby ubezpieczone muszą mieć dostęp do 
opieki niedrogiej i o wysokiej jakości. Ponadto opieka ta musi 
być dostępna, zwłaszcza w nagłych wypadkach.

Poniżej wyróżniono standardy dostępności dla po-
szczególnych rodzajów opieki:

higiena jamy ustnej – usługodawca musi być osią-• 
galny w czasie maksymalnie 30 minut,
opieka lekarza ogólnego – powinna być osiągalna • 
w ciągu 30 minut. Co więcej, lekarze rodzinni mu-
szą być w stanie dotrzeć do pacjenta w ciągu 15 
minut w nagłych przypadkach,
pierwsza pomoc – w nagłych wypadkach pomoc • 
musi być dostępna w ciągu 45 minut,
karetka pogotowia musi dotrzeć do pacjenta • 
w ciągu 15 minut [3].

Gdy świadczący opiekę zdrowotną (np. szpital) wska-
zuje, że istnieje lista oczekujących na dane leczenie, ubez-
pieczyciel musi pośredniczyć i zapewnić pacjentowi moż-
liwość skorzystania z pomocy innego świadczeniodawcy 
w rozsądnym terminie i na rozsądną odległość [1].

Istnieją dwa główne strumienie fi nansowania opieki 
zdrowotnej. Z jednej strony każdy ubezpieczony w wieku 
powyżej 18 lat płaci składkę ubezpieczycielowi (ok. 1200 
EUR rocznie). W przypadku dzieci i młodzieży w wieku 
do 18 lat rząd pokrywa koszty ubezpieczenia ze środków 
ogólnych. Z drugiej strony pracodawca płaci składkę zależ-
ną od dochodu. Składka uzależniona od dochodów wraz 
z dotacją rządową na dzieci i młodzież poniżej 18. roku ży-
cia trafi a do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych. W przy-
padku opieki z pakietu podstawowego obywatele muszą 
uiścić składkę osobistą, oprócz kwoty podlegającej odli-
czeniu. Obejmuje to: transport pacjenta, aparaty słucho-
we, niektóre leki lub buty ortopedyczne. Ponadto istnieje 
zasiłek opiekuńczy dla osób o niskich dochodach, który 
jest zapewniany przez administrację podatkową i celną. 
Oznacza to, że osoby o dochodzie minimalnym płacą teraz 
mniej niż w starym systemie [1]. 
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Zatem ubezpieczyciele zdrowotni są opłacani zarów-
no przez składki nominalne, jak i z Funduszu Ubezpieczeń 
Zdrowotnych (otrzymują z niego tzw. wkład wyrównaw-
czy). W zależności od stanu zdrowia danej jednostki, ubez-
pieczyciel otrzymuje wyższą lub niższą składkę z funduszu 
ubezpieczeń zdrowotnych [1]. 

Obywatele holenderscy mogą wybierać spośród 
różnych rodzajów polis. Mogą wykupić obowiązkowe 
ubezpieczenie podstawowe: polisę rzeczową i polisę re-
fundacyjną oraz mieszane formy tych dwóch. Wówczas 
ubezpieczyciele zdrowotni zapewniają jedynie pełny zwrot 
kosztów opieki świadczonej przez świadczeniodawców. 
Natomiast w pozostałych przypadkach ubezpieczony sam 
płaci część tej kwoty. Dzięki polityce restytucyjnej obywa-
tele mogą wybrać własnego dostawcę opieki zdrowotnej, 
a ubezpieczyciel zwróci wszystkie poniesione koszty opieki 
zdrowotnej. Jednak istnieją sytuacje, w których ubezpie-
czyciel nie zwraca kosztów: usługi nieobjęte pakietem 
podstawowym (np. aspiryna, niektóre zabiegi kosmetycz-
ne), nieobjęte ubezpieczeniem dodatkowym (np. leczenie 
kanałowe u dentysty) [1].

Warto też nadmienić, że istnieją różne organizacje rządo-
we monitorujące wymagania jakościowe opieki zdrowotnej:

Holenderski Urząd ds. Opieki zdrowotnej, • 
Urząd ds. Konsumentów i Rynków, • 
Inspektorat Ochrony Zdrowia [1]. • 

Ubezpieczenie zdrowotne w Holandii
Pakiet podstawowy
Każdy, kto mieszka lub pracuje w Holandii, musi wykupić 
podstawowe ubezpieczenie zdrowotne (pakiet podstawo-
wy). Jest to medycznie niezbędna opieka, do której każdy 
ma prawo. Podstawowe ubezpieczenie obejmuje standar-
dową opiekę (np. lekarz ogólny, opieka szpitalna lub ap-
teki). Opisywany pakiet musi być również wykupiony dla 
dzieci. Podstawowy pakiet jest taki sam dla wszystkich. 
Określa go rząd, a jego treść może się zmieniać co roku. 
Wszyscy z tymi samymi polisami płacą tyle samo, niezależ-
nie od wieku i stanu zdrowia. Ubezpieczyciele mają obo-
wiązek opieki. Muszą upewnić się, że wszyscy otrzymują 
niezbędną opiekę na czas [2].

Dobrowolne dodatkowe ubezpieczenie
Ubezpieczyciele zdrowotni sami określają, co obejmuje 
ubezpieczenie dodatkowe. Rząd nie ma wpływu na do-
datkowe ubezpieczenie. Dodatkowe ubezpieczenie nie jest 
obowiązkowe. Ubezpieczyciel zdrowotny może odmówić 
dodatkowego ubezpieczenia (np. w przypadku osoby star-
szej, która wymaga dużo opieki) [2]. 

Holenderski system opieki zdrowotnej gwarantuje 
wszystkim dobrą i dostępną opiekę. Ubezpieczyciele zdro-
wotni muszą zaakceptować wszystkich obywateli jako 
ubezpieczonych w ramach pakietu podstawowego. Wiek 
lub stan zdrowia nie mają znaczenia. Każdy jest objęty 
ubezpieczeniem zdrowotnym. Konkurencja między ubez-
pieczycielami musi prowadzić do dobrej i niedrogiej opieki, 
a przy tym z przystępną składką dla ubezpieczających. 
Ubezpieczyciele muszą zwrócić koszty opieki, jeśli ubez-
pieczony jest do tego uprawniony. Określa to ustawa 
o ubezpieczeniu zdrowotnym. Ponadto należy wspomnieć, 
że opieka zdrowotna dla emigrantow jest taka sama jak 
dla rodowitych obywateli Niderlandów. Opieka zdrowot-
na dla emigrantów również regulowana jest przez ustawę 
o ubezpieczeniu zdrowotnym (Zvw) [2]. 

Holenderskie środki przeciwko COVID-19
Holenderskie podejście przeciwko COVID-19 ma na celu 
maksymalne kontrolowanie wirusa, nieprzeciążanie opieki 
zdrowotnej i ochronę osób w trudnej sytuacji społecznej. 
Do środków ostrożności należą: 

pozostanie w domu w miarę możliwości, 1. 
praca zdalna z domu, 2. 
zachowanie 1,5-metrowej odległości od siebie, 3. 
korzystanie z transportu publicznego tylko w razie 4. 
konieczności, 
przyjmowanie jak najmniejszej liczby odwiedzają-5. 
cych (maksymalnie 3 odwiedzających),
domy opieki są zamknięte na wizyty, 6. 
wyznaczenie 1 lub 2 osób do pomocy seniorom 7. 
żyjącym samotnie (powyżej 70. roku życia), 
kina, teatry, sale koncertowe, biblioteki, muzea 8. 
pozostaną zamknięte do 19 maja,
działania kulturalne, tj.: pokazy, wystawy i kon-9. 
certy są również zabronione do 19 maja,
pogrzeby i ceremonie ślubne mogą być konty-10. 
nuowane, jeśli jest maksymalnie 30 osób razem 
i można zachować odległość 1,5 metra,
spotkania religijne najlepiej odbywać online, a fi -11. 
zycznie tylko wtedy, gdy razem przebywa mak-
symalnie 30 osób, które zawsze zachowują odle-
głość 1,5 metra,
wszystkie punkty gastronomiczne są zamknięte, 12. 
dostawa i odbiór pozostają możliwe,
zamknięte są też: kluby sportowe, fi tness, sauny, 13. 
kasyna, arkady,
praktyka wszystkich rodzajów zawodów kontakto-14. 
wych jest zabroniona (np. masażyści, fryzjerzy, styli-
ści paznokci, usługi towarzyskie i instruktorzy jazdy),
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szkoły podstawowe, w tym przedszkola i żłobki, 15. 
zostaną otwarte 11 maja,
szkoły średnie pozostaną zamknięte co najmniej 16. 
do 1 czerwca,
średnie kształcenie zawodowe, kolegia i uniwer-17. 
sytety pozostaną zamknięte,
szkoły i uniwersytety zapewniają kształcenie w for-18. 
mie online,
Holandia zamknęła swoje granice dla osób spoza 19. 
Europy, które nie odbywają istotnej podróży – za-
kaz wjazdu obowiązuje do 14 maja,
wszystkim, którzy podróżują z obszaru wysokiego 20. 
ryzyka do Holandii, zaleca się pilne pozostanie w do-
mowej kwarantannie przez 14 dni po przylocie.

Większość środków obowiązuje do 19 maja 2020 r. Edu-
kacja podstawowa i opieka nad dziećmi zostaną ponownie 
otwarte 11 maja 2020 r. Zwiększone zostaną również moż-
liwości sportowe dla dzieci i młodzieży. Zakaz wydarzeń 
zostanie utrzymany do 1 września 2020 roku [3]. 

Wprowadzono również dodatkowe środki. Po pierw-
sze pakiet ratunkowy dla miejsc pracy i gospodarki: tym-
czasowe ustalenia fi nansowe dla przedsiębiorców i osób 
prowadzących działalność na własny rachunek. Dotyczy to 
dochodów i dodatków do wynagrodzeń, odroczenia po-
datków i zwolnienia kredytu. Środki te częściowo wspiera-
ją również sektor kultury. Po drugie wydłużony czas jazdy 
i odpoczynku kierowców ciężarówek. Ponadto zwiększe-
nie limitu płatności zbliżeniowych za pomocą karty de-
betowej. W ten sposób banki pomagają zapobiegać dal-
szemu rozprzestrzenianiu się wirusa, ponieważ ta metoda 
płatności nie wymaga podawania kodu PIN [3].

W wyniku pandemii koszty opieki zdrowotnej w Holandii 
gwałtownie wzrosły. Szpitale musiały ponieść wiele kosztów 
związanych z opieką osób zakażonych COVID-19. Jest to różni-
ca około dwóch miliardów euro. Zatem nasuwa się pytanie: kto 
zapłaci ten rachunek? Czy to ubezpieczyciele zdrowotni poprzez 
swoje rezerwy fi nansowe? A może rząd poprzez podatki? 

Wyróżnić można trzy opcje:
Rozmieszczenie rezerw – wykorzystanie buforów • 
fi nansowych ubezpieczycieli zdrowotnych do po-
krycia kosztów spowodowanych pandemią. Re-
zerwa dostępna na ubezpieczenie podstawowe 
wynosi 9,4 mld euro (koniec 2018 r.). 
Podatki – Ministerstwo Zdrowia, Opieki Społecz-• 
nej i Sportu może wpłacać dodatkowe środki na 
fundusz ubezpieczeń zdrowotnych poprzez wyż-
sze podatki. Pozwala to zaoszczędzić obywatelom 
jak najwięcej, ponieważ podwyższone podatki są 
rozłożone na kilka lat. 

Składka na opiekę zdrowotną – stopniowe zwięk-• 
szanie składki na opiekę zdrowotną w nadchodzą-
cych latach [12].

 

Uwzględnienie problemów psychicznych 
w opiecie zdrowotnej. Pomoc psychologiczna 
zorganizowana w czasie pandemii
Jedną z form pomocy jest roznoszenie ulotek do domów 
z informacjami: gdzie, pod jakim numerem, a także w ja-
kim jezyku jest udzielana pomoc. Informacje te dotyczą 
również tego, jak rozpoznawać stres, jak sobie z nim radzić 
i gdzie szukać pomocy.

Okres, w którym teraz jesteśmy, jest stresujący dla wielu 
osób. Może to dotyczyć jeszcze bardziej osób wrażliwych 
i emocjonalnych. Jednocześnie podmioty świadczące opie-
kę zdrowotną w zakresie zdrowia psychicznego stoją przed 
poważnymi wyzwaniami związanymi z dalszym świadcze-
niem opieki. W obecnej sytuacji świadczeniodawcy mają 
możliwość organizowania opieki na różne sposoby, pod 
warunkiem bezpiecznego i odpowiedzialnego świadczenia 
opieki. Wszelkie placówki pozostają w stałym kontakcie ze 
świadczeniodawcami, oferują zdalną pomoc i konsultacje 
(np. teleporady) [4].

Opieka psychiatryczna w warunkach szpitalnych 
w okresie pandemii
Kontakt z najbliższymi jest bardzo ważny dla pacjentów, 
a w niektórych przypadkach stanowi również część lecze-
nia. W związku z tym, GGZ Nederland i Valente opracowa-
ły dostosowane wytyczne dotyczące polityki w zakresie 
odwiedzających w czasach pandemii [5].

Ambulatoryjna opieka psychiatryczna w okresie 
pandemii
Aby kontynuować leczenie, pomimo obecnych ograniczeń, 
dostawcy szukają alternatyw. Konsultacje są organizowane 
telefonicznie lub za pomocą narzędzi cyfrowych. GGZ Neder-
land odsyła na swojej stronie do różnych dostawców i zapew-
nia porady dotyczące korzystania z zasobów cyfrowych [6].

Pomoc psychologiczna dla specjalistów w czasie 
pandemii
Specjalistom pracującym w służbie zdrowia zapewniono 
pomoc psychologiczną, dostarczane są im informacje, jak 
sobie radzić z obecną sytuacją i towarzyszącym stresem, 
a także jak powinni dbać o siebie [4]. 

ARQ IVP uruchomił specjalny punkt kontaktowy ds. 
wsparcia psychospołecznego dla pracowników służby 
zdrowia podczas obecnego kryzysu. Wszelką pomoc moż-
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na uzyskać 7 dni w tygodniu w godzinach 08:30–21:30 pod 
numerem telefonu 088–330 5500 (zwykłe koszty połą-
czeń). Ponadto na swojej stronie internetowej zamieścili 
informacje i porady odnośnie opieki nad profesjonalistami 
w zakresie radzenie sobie ze stresem związanym z pracą 
w czasie koronawirusa [5].  

Wsparcie psychologiczne dla społeczeństwa 
w czasie pandemii
Wybuch koronawirusa i środki ogłoszone na szczeblu kra-
jowym mają duży wpływ społeczny. Konsekwencje są 
zauważalne w wielu różnych obszarach, m.in: zamknięcie 
szkół, niepokoje społeczne spowodowane obawą przed 
zachorowaniem, psychospołeczne skutki izolacji lub kwa-
rantanny, ogromne obciążenie systemu opieki zdrowotnej 
i indywidualnych świadczeniodawców oraz konsekwencje 
ekonomiczne dla fi rm i samozatrudnionych.  

W związku z tym, ARQ wraz z Parnassią Groep i Pharos 
opracowali przewodnik mający na celu zapewnienie wspar-
cia psychospołecznego migrantom, uchodźcom i osobom 
ubiegającym się o azyl podczas pandemii koronawirusa. 
Ponadto na ich stronie internetowej można zapoznać się 
z następującymi informacjami:

Radzenie sobie z reakcjami na stres podczas abs-• 
tynencji społecznej – dla osób w domu. Informacje 
i wskazówki dla każdego, kto ma mniej kontaktów 
społecznych ze względu na środki zastosowane 
w Holandii.
Radzenie sobie z reakcjami na stres – dla osób izo-• 
lowanych lub poddanych kwarantannie. Informa-
cje i wskazówki dla osób, które są lub mogą być 
zarażone koronawirusem.
Stres pourazowy (PTSD) w czasie pandemii. Pora-• 
dy dla osób z PTSD, opracowane przez ARQ Cen-
trum'45.
Rodzina w czasie pandemii. Informacje i wska-• 
zówki dla rodziców z dziećmi w domu.
Strata, żałoba i rytuały w czasie pandemii. Infor-• 
macje i sugestie dla żyjących krewnych.  
Niepewność i oczekiwanie w czasie pandemii. • 
Informacje dla krewnych poważnie chorego pa-
cjenta na oddziale intensywnej opieki na temat 
samoopieki i perspektyw działania.
Komunikacja z osobami starszymi z doświadcze-• 
niem wojennym w czasie pandemii [6].

Ponadto rząd holenderski wydał foldery informacyj-
ne na temat koronawirusa w różnych językach, również 
w polskim. Są to materiały ogólnodostępne dla społe-
czeństwa.

Wsparcie dla emigrantów bez ubezpieczenia 
w czasie pandemii
Organizacja pomocy „Dokters van de Wereld” i gabinet 
lekarski „Kruispost” zapewniają opiekę medyczną niele-
galnym imigrantom w Holandii, którzy nie posiadają ubez-
pieczenia zdrowotnego. Wybuch pandemii drastycznie 
zmienił ich życie, bowiem stracili nielegalną pracę i boją się 
zachorować. Każdy, kto przebywa nielegalnie w Holandii, 
nie ma ubezpieczenia zdrowotnego. Jednak mają prawo 
do niezbędnej opieki medycznej, co określone jest w usta-
wie o cudzoziemcach [7]. 

Lekarze i szpitale mogą zadeklarować osiemdziesiąt 
procent kosztów ponoszonych przez nielegalnych imigran-
tów do Centralnego Biura Administracyjnego Minister-
stwa Zdrowia. Do 2019 r. około 32 mln EUR rocznie było 
wypłacane za opiekę medyczną dla nieubezpieczonych 
cudzoziemców. W ubiegłym roku wydatki wzrosły do 43 
milionów. Nie wiadomo dokładnie, ile osób przebywa nie-
legalnie w Holandii. Obecnie szacuje się, że jest to od 60 
000 do 130 000 osób. Co więcej, obecnie GGD utworzyło 
specjalne miejsca, w których nielegalni imigranci i bezdom-
ni mogą pozostać w izolacji [7].  

Podsumowanie
System zdrowotny Holandii od lat plasuje się na pierw-
szym miejscu w Europie w rankingach badających zado-
wolenie pacjentów. Jego siła polega na dobrze działającej 
profi laktyce, opiece, w której główną rolę odgrywa lekarz 
rodzinny oraz informatyzacja. Ponadto bardzo ważny jest 
sposób fi nansowania opieki zdrowotnej, który w Holandii 
oparty jest na ubezpieczeniach. Wiele sprawdzonych ho-
lenderskich rozwiązań w systemie zdrowotnym mogłoby 
posłużyć Polsce jako wzór podczas wprowadzania reform 
i przy rozsądnym planowaniu realizacji funduszy unijnych. 
W zakresie ochrony zdrowia Polska i Holandia wyznają te 
same uniwersalne wartości: każdy obywatel ma prawo do 
zdrowia, ale także powinien mieć swój wkład w fi nanso-
wanie publicznego systemu opieki zdrowotnej. W prak-
tyce w Holandii system ubezpieczeniowy oparty jest na 
wpływach z dwóch źródeł: prywatnych i państwowych. 
Wszyscy ubezpieczeni powyżej 18. roku życia płacą ok. 
1200 euro rocznie (za leczenie osób niepełnoletnich płaci 
budżet państwa). Dodatkowy wkład pieniężny zapewnia-
ją pracodawcy. Z podstawowego pakietu fi nansowana jest 
opieka medyczna świadczona m.in. przez lekarzy, specja-
listów, pielęgniarki i położne, hospitalizacja, świadczenia 
w zakresie zdrowia psychicznego, opieka dentystyczna 
do 18. roku życia, opieka terapeutów oraz fi zjoterapeu-
tów, logopedów i terapeutów zajęciowych, opieka die-
tetyczna, zapewnienie dostępu do karetek i transportu 
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medycznego, a także rehabilitacja dla osób z chorobami 
przewlekłymi. Jest również możliwość wykupienia dodat-
kowego ubezpieczenia, m.in. na usługi stomatologiczne 
spoza pakietu i medycynę alternatywną. Z ubezpieczenia 
uzupełniającego korzysta ok. 90 proc. Holendrów. Istotne 
jest to, że państwo czuwa nad jakością świadczeń, dostę-
pem do ubezpieczenia wszystkich obywateli oraz jednoli-
tym standardem zakresu ochrony dla wszystkich rezyden-
tów (w ramach obowiązkowej składki). Z kolei w Polsce 
w ramach ubezpieczenia pacjenci mogą korzystać z po-
mocy tylko tych podmiotów, które mają kontrakt z NFZ. 
Dostępność świadczeń reguluje wysokość zawartej umo-
wy – w przypadku świadczeń realizowanych w kraju nie 
ma możliwości refundacji kosztów poniesionych w pla-
cówce niemającej kontraktu z Funduszem. Jednak zwrot 
części lub całości kosztów (do poziomu ceny, jaką NFZ 
płaci za dane świadczenie) jest możliwy w określonych 
sytuacjach, przy świadczeniach realizowanych za granicą 
w ramach tzw. dyrektywy transgranicznej. Nie ma możli-
wości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, a jedynie 
pakietów medycznych w prywatnych placówkach. Głów-
nym problemem jest dostępność specjalistów i w efekcie 
Polacy dopłacają do leczenia bardzo dużo – w odniesie-
niu do całkowitych wydatków na zdrowie (out-of-pocket 
w Polsce 23,46%). W Holandii poziom płatności out-of-pocket 
po reformach systemu ochrony zdrowia spadł (5,2%) [8]. 

Jednym z elementów, które mogłyby stanowić model 
do naśladowania, jest współpraca ochrony zdrowia, poli-
tyki społecznej, senioralnej i systemu edukacji – na którą 
postawili Holendrzy, a której w Polsce odczuwalnie bra-
kuje. Dzięki temu opieka nad pacjentami przeniesiona jest 
ze szpitali do POZ i miejsca zamieszkania (dzięki różnym 
usługom socjalnym i medycznym, np. dziennym domom 
opieki). Nacisk kładziony jest na stopniowe odchodzenie 
od świadczenia opieki medycznej na rzecz udzielania sze-
rzej rozumianego wsparcia społecznego. Nie choroba lub 
niepełnosprawność powinny znajdować się w centrum 
uwagi, ale najważniejszym zadaniem jest zapewnienie 
obywatelowi możliwości autonomicznego i niezależnego 
funkcjonowania w lokalnej społeczności [8].

Kolejną rzeczą, która mogłaby stać się wzorem, jest 
opieka koordynowana. W Holandii lekarz rodzinny jest 
przewodnikiem chorego po systemie i koordynatorem 
leczenia. Takie podejście pozwoliło lepiej zorganizować 
przebieg terapii i obniżyć koszty. Gabinety są rozmiesz-
czone tak, by każdy mieszkaniec mógł do nich dojechać 
samochodem w ciągu kilku minut. Dzięki obiegowi infor-
macji medycznej lekarze mają wgląd m.in. w jego dane, in-
formacje o lekach przepisanych przez innych specjalistów 
oraz o badaniach i zabiegach, jakie przeprowadzano [8].  

Kolejnym rozwiązaniem, które przyczyniło się do suk-
cesów Holandii, jest m.in. zwiększenie roli opieki przed-
szpitalnej – jest zdecydowanie tańsza niż hospitalizacja, co 
osiągnięto dzięki wzmocnieniu podstawowej opieki zdro-
wotnej. W Holandii zwiększono też kompetencje persone-
lu medycznego pozalekarskiego [8].  

Oświadczenia  

Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów 
Autorzy deklarują brak konfl iktu interesów. 

Źródła finansowania 
Autorzy deklarują brak źródeł fi nansowania. 
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STRESZCZENIE 
Wstęp. Dynamiczny i gwałtowny przebieg sepsy meningokokowej ogranicza możliwości działań medycznych personelu, a konsekwencje jej szybkiego roz-
przestrzeniania się stwarzają wiele problemów pielęgnacyjnych. 
Cel pracy. Celem niniejszej pracy było przygotowanie i zastosowanie planu opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z SEPSIS-3 typu meningokokowego z wy-
korzystaniem międzynarodowej klasyfi kacji ICNP® [1]. Zastosowano najnowszą wersję klasyfi kacji z 2017 r.
Materiał i metody. W pracy wykorzystano studium indywidualnego przypadku, w oparciu o międzynarodową klasyfi kację praktyki pielęgniarskiej – 
ICNP®, metodę obserwacji, wywiadu oraz analizę dokumentacji medycznej.
Wyniki. Terminologia referencyjna klasyfi kacji ICNP®, która została zastosowana, pozwoliła na sformułowanie diagnoz pielęgniarskich w opiece nad pa-
cjentem oraz zaplanowanie niezbędnych interwencji, a także na udokumentowanie wyników podjętych działań.
Wnioski. Ważnym zadaniem personelu medycznego jest poszerzanie wiedzy na temat sepsy meningokokowej, gdyż występuje ona coraz częściej nie tyl-
ko u pacjentów na oddziałach intensywnej terapii dziecięcej. Ujednolicenie opisu wykonywanych czynności ułatwia realizację skutecznej pomocy, również 
w odniesieniu do najmłodszych pacjentów.

Słowa kluczowe: meningokoki, klasyfi kacja ICNP®, proces pielęgnowania, dziecko, sepsa.

ABSTRACT
Introduction. The dynamic and rapid course of meningococcal sepsis limits the possibilities of medical activities by the staff, and the consequences of its 
rapid spreading create a lot of care problems.
Aim of the study. The aim of this study is to describe the use of the international ICNP® classifi cation in the care of a child with the meningococcal type 
SEPSIS-3 and the aspect of the defi cit of knowledge about prevention as well as the disease itself.
Material and methods. The study was based on an individual case study, based on the international classifi cation of nursing practice – ICNP®.
Results. The ICNP® reference numerical reference terminology allows you to standardize the description of activities performed, which facilitates the im-
plementation of effective help, also for the youngest patients. 
Conclusions. An important element is the extension of knowledge about meningococcal sepsis by medical personnel, as it is becoming a more and more 
frequent case in the intensive pediatric treatment departments.

Keywords: meningococcal, ICNP® classifi cation, nursing process, child, sepsis. 

Wstęp
Najnowsze wyniki badań świadomości społecznej na temat 
zakażeń bakteriami·N. meningitidis w Polsce dowodzą, że 
zaskakująco duży odsetek rodziców nie zdaje sobie spra-
wy z inwazyjności choroby meningokokowej, która może 
mieć piorunujący przebieg. Badania te wskazują ponadto, 
że brak wiedzy rodziców na temat szczepień ochronnych 
bądź nieprzestrzeganie zaleceń kalendarza szczepień 
zwiększa ryzyko zachorowań wśród dzieci, szczególnie 

poniżej pierwszego roku życia, dodatkowo zaś niemowlę-
ta stanowią grupę najwyższego ryzyka zachorowania. Na-
leży podkreślić, że przebieg inwazyjnej choroby meningo-
kokowej może być dynamiczny i nieprzewidywalny, gdyż 
często brak jest swoistych symptomów świadczących 
o rozwijającym się zakażeniu. Zwykle pierwszymi niepo-
kojącymi sygnałami są objawy grypopodobne, takie jak: 
gorączka, osłabienie, wymioty, niepokój dziecka [2]. Cho-
roba ta jest diagnozowana często zbyt późno, nierzadko 
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dopiero wtedy, gdy na ciele dziecka pojawiają się niebled-
nące pod naciskiem wybroczyny. Od tego momentu za-
czyna się prawdziwa walka z czasem, gdyż niewdrożenie 
prawidłowego leczenia w ciągu najbliższych 24h może do-
prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym niewydol-
ności wielonarządowej i zgonu. Nawet w sytuacji dobrego 
dostępu do opieki medycznej, ogólna śmiertelność wynosi 
55% [3], w pozostałej części kończy się ona jednak trwa-
łymi komplikacjami neurologicznymi w zapaleniu opon 
mózgowo-rdzeniowych spowodowanym N. meningitidis, 
a w przypadku wystąpienia posocznicy na skutek mar-
twicy tkanek – amputacją kończyn. Z powyższych wzglę-
dów istotnymi czynnikami w procesie ochrony zdrowia 
są: profi laktyka oraz edukacja zdrowotna. Obecnie spo-
sobem zapobiegania inwazyjnej chorobie meningokoko-
wej są profi laktyczne szczepienia. W Polsce dostępne są 
dwie szczepionki skoniugowane, które można podawać 
dzieciom już po ukończeniu drugiego miesiąca życia. Są 
to szczepionki skierowane na najbardziej inwazyjne se-
rogrupy, czyli C, A, W135 i Y. Warto rozważyć ofertę 
szczepień, gdyż meningokokami nie jest trudno się zara-
zić. Do choroby może doprowadzić na przykład kontakt 
z osobą, która sama cierpi na infekcję meningokokową. 
U większości z nich występuje stan nosicielstwa – kontakt 
z płynami ustrojowymi takiego człowieka przez osobę 
podatną na zarażenie może doprowadzić do inicjacji zaka-
żenia. Proces pielęgnowania w tym przypadku to przede 
wszystkim zapobieganie działaniom niepożądanym i wni-
kliwa obserwacja. Wdrożenie opieki to następstwo pla-
nowania interwencji pielęgniarskich, łagodzących groźne 
i dokuczliwe dla dziecka objawy. Jak wspomniano powy-
żej, metodą pracy pozwalającą na ocenę jej efektów jest 
proces pielęgnowania, opracowany na podstawie termi-
nologii referencyjnej [4]. Terminologię taką przygotowano 
w Klasyfi kacji ICNP®, natomiast w 2005 roku Międzyna-
rodowa Rada Pielęgniarska określiła standardy procesu 
pielęgnowania. Rekomendacja zaleca stosowanie pięciu 
etapów pielęgnacji, takich jak: ocena, diagnoza, interwen-
cja, implementacja i ewaluacja [5]. Wdrożenie tego proce-
su do codziennej pracy pielęgniarek pozwoli w niedalekiej 
przyszłości na systematyczne dokumentowanie opieki 
pielęgniarskiej i jej ujednolicenie na całym świecie.

Cel pracy
Celem niniejszej pracy było przygotowanie i zastosowanie 
planu opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z SEPSIS-3 typu 
meningokowego z wykorzystaniem międzynarodowej kla-
syfi kacji ICNP® [6]. 

Materiał i metody
W opracowaniu posłużono się jakościową metodą badaw-
czą studium indywidualnego przypadku. Jako materiał 
badawczy posłużyła dokumentacja medyczna pacjenta, 
który był leczony w trzech szpitalach znajdujących się na 
terenie Wrocławia. Na wykorzystanie dokumentacji me-
dycznej dziecka uzyskano pisemną zgodę matki (prawne-
go opiekuna).

U pacjenta zebrano wywiad i przeprowadzono ba-
danie przedmiotowe. Po analizie uzyskanych danych 
dokonano oceny stanu zdrowia, na podstawie którego 
przygotowano plan opieki. Oparty on został na termino-
logii referencyjnej ICNP®, przy czym wybrano te diagnozy 
i interwencje pielęgniarskie, które były odpowiednie do zi-
dentyfi kowanych czynników ryzyka, problemów oraz ob-
jawów. Diagnozy opisano za pomocą 7-osiowego modelu, 
z wykorzystaniem wszystkich dostępnych osi  [7]. 

Studium przypadku
Dwumiesięczne niemowlę bez przeszłości chorobowej 
zostało przyjęte na oddział pediatryczny z powodu roz-
wijającego się wstrząsu septycznego oraz podejrzenia 
inwazyjnej choroby meningokokowej. Chłopiec na dzień 
przed przybyciem do szpitala zaczął gorączkować. Po 
przewiezieniu do szpitala włączono antybiotykoterapię 
z powodu stwierdzonych wysokich wartości prokalcy-
toniny. Po pierwszym dniu pobytu w szpitalu na skórze 
chłopca pojawiły się zmiany wybroczynowe, szybko na-
silające się. Dziecko w trybie pilnym przekazano do szpi-
tala specjalistycznego celem dalszego leczenia, gdyż jego 
stan stał się skrajnie ciężki. Było ono apatyczne i senne. 
Ciśnienie tętnicze było niskie, jednak u dziecka występo-
wała tachykardia. Oddychało z dużym wysiłkiem, wystę-
powały również zaburzenia gazometryczne pod postacią 
kwasicy metabolicznej. Zmiany wybroczynowe pokrywały 
całe ciało, obejmowały obie kończyny górne, całe plecy, 
przednią powierzchnię tułowia poniżej pępka oraz całe 
kończyny dolne. W pierwszej dobie leczenia pacjenta zain-
tubowano i podłączono do respiratora, przez pierwsze dni 
był wentylowany 100% tlenem. Założono cewnik do na-
czynia centralnego, przez który podawano płyny oraz leki: 
dopaminę, wodorowęglan sodu, a także preparaty krwio-
pochodne i koncentraty czynników krzepnięcia (ATIII). 
W kolejnych dniach stan dziecka był krytyczny. Okresowo 
ciśnienie tętnicze było niewyczuwalne, ponieważ wszyst-
kie możliwe anatomiczne dostępy do naczyń były zajęte 
przez zlewne zmiany zakrzepowo-zatorowe. Kończyny 
były sinoczarne, obrzęknięte i chłodne. Przy utrzymującej 
się anurii w drugiej dobie pobytu założono dostęp dializa-
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cyjny do żyły szyjnej wewnętrznej prawej i uruchomiono 
ciągłą hemodiafi ltrację żylno-żylną w antykoagulacji cy-
trynianowej. Terapię nerkozastępczą kontynuowano przez 
okres 3 tygodni, aż do pojawienia się pierwszych sympto-
mów prawidłowej pracy nerek, kiedy możliwe było prze-
rwanie dializy. Po uruchomieniu terapii nerkozastępczej 
dalsze pogarszanie się stanu zdrowia uległo zahamowa-
niu, jego stan jednak był nadal krytyczny.

Zmiany zakrzepowo-zatorowe ulegały stopniowej 
martwicy z tworzeniem się pęcherzy, a następnie doszło 
do rozległego złuszczania się martwiczej skóry. W lecze-
niu rozległych zmian zastosowano pokrycie opatrunkami 
srebra. W obrębie głębszych zmian martwiczych podudzia 

zastosowano escharotomię. W ciągu dwóch tygodni więk-
szość zajętej zmianami martwiczymi powierzchni ciała po-
kryła się nowym naskórkiem. Niestety oba podudzia i sto-
py były pokryte grubymi warstwami martwiczymi tkanek, 
natomiast palce obu stóp uległy mumifi kacji. Konieczne 
było wykonanie zabiegu amputacji lewego podudzia 
i prawej stopy. Obecnie prawie ośmiomiesięczny chłopiec 
przeszedł już wszystkie zabiegi chirurgiczne na kończy-
nach, nadal wymaga jednak wielospecjalistycznej opieki, 
tj.: diagnostyki zaburzeń odporności, zaplanowania dal-
szych szczepień oraz rehabilitacji, niwelowania bólu fan-
tomowego [8] i protezowania. 

 

Proces pielęgnowania przy wykorzystaniu 7-osiowego modelu ICNP [9].

Diagnoza ICNP®: tachykardia [10027288], zmienione ciśnienie krwi [10022954], niedociśnienie [10009534]
Działanie/Interwencje (I): Środki/Narzędzia (M)
pomiar ciśnienia krwi [10031996] pielęgniarka [10013333], urządzenie do oceny [10002734]
monitorowanie ciśnienia krwi [10032052] pielęgniarka [10013333]
administrowanie lekiem [10011773] j.w. + technika podawania leku [10006322]
monitorowanie statusu kardiologicznego [10034285] pielęgniarka [10013333], kardiomonitor [10003873]
ocenianie statusu kardiologicznego za pomocą urządzeń 
monitorujących [10041415] j.w. + monitor skurczów [10005126]

Czas: teraźniejszość [10015581], przyjęcie [10001843]
Wynik/Ocena: pozytywny puls [10029229]; okresowo [10018508] ciśnienie tętnicze krwi [10003335 ] niebadalne

Diagnoza ICNP®: hipoksja [10009608], zaburzona wymiana gazowa [10030493]
Działanie/Interwencje (I): Środki/Narzędzia (M)
monitorowanie oznak życia [100032113] lekarz [10014522], intubowanie [10010831]
interpretowanie wyników gazometrii krwi tętniczej [10010503] lekarz [10014522], pielęgniarka [10013333]
administrowanie lekiem [10011773] j.w. + technika podawania leku [10006322]
ocenianie statusu oddechowego za pomocą urządzeń 
monitorujących [10002799] pielęgniarka [10013333]

Czas: teraźniejszość [10015581]
Wynik/Ocena: prawidłowa wymiana gazowa [10027993]

Diagnoza ICNP®: martwica [10012482], (L) noga [10011298], lewe podudzie [10011267], + (L) stopa [10008155], prawa [10017234]
Działanie/Interwencje (I): Środki/Narzędzia (M)
wspieranie w procesie podejmowania decyzji [10024589] lekarz [10014522], pielęgniarka [10013333]

promowanie akceptacji statusu zdrowotnego [10037783] pielęgniarka [10013333], lekarz [10014522], zabieg chirurgiczny 
[10019212], amputacja [10002246], terapia kryzysowa [10005399]

Czas: tydzień [10021010]
Wynik/Ocena: akceptacja statusu zdrowotnego [10023499]
Diagnoza ICNP®: ból fantomowy [10014454], kikut po amputacji [10002251], (L) noga [10011298], lewe podudzie [10011267], + (L) stopa 

[10008155], prawa [10017234]
Działanie/Interwencje (I): Środki/Narzędzia (M)
ocenianie bólu narzędzie do oceny [10002832]
monitorowanie bólu narzędzie do oceny [10002832]
administrowanie lekami przeciwbólowymi [10023084] technika podawania leku [10006322], pielęgniarka [10013333]

monitorowanie odpowiedzi na leczenie [10032109] pielęgniarka [10013333], narzędzie do oceny 
[10002832]

Czas: teraźniejszość [10015581]
Wynik/Ocena: efekt analgetyczny [10002267], ból ustępujący [10027917], poprawa [10014956]
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Diagnoza ICNP®: niepełnosprawność 10005980], niewydolność ruchowa []
Działanie/Interwencje (I): Środki/Narzędzia (M)

Pomaganie [10002850], towarzyszenie [10015575], 
przenoszenie [10020030]

pielęgniarka [10013333], rodzic [10014023], terapia z zastosowaniem 
urządzeń pomocniczych [10002878], usługa fi zjoterapeuty [10014567]

Demonstrowanie [10005713], instruowanie [10010376] pielęgniarka [10013333], materiał instruktażowy [10010395]
Przygotowywanie [10015478] proteza kończyny [10002602]
Czas: teraźniejszość [10015581]
Wynik/Ocena: sprawowanie opieki [10004002]

Diagnoza ICNP®: odleżyna [10015612],  (L) głowa [10008688], (L) owłosiona skóra głowy [10017494], tył [10014994]

pielęgnacja odleżyn [10032420], pielęgnacja skóry [10032757] pielęgniarka [10013333], kwestionariusz [10016229], krem [10005352]
układanie w określonych pozycjach [10014757], pozycjonowanie 
pacjenta [10014761]

pielęgniarka [10013333], rodzic [10014023], kółko przeciwodleżynowe 
[10002088]

dostarczanie wytycznych na temat zapobiegania [10026375] pielęgniarka [10013333], materiał instruktażowy [10010395]
Czas: teraźniejszość [10015581]
Wynik/Ocena: brak odleżyny [10029065]

Diagnoza ICNP®: ryzyko zaburzenia zdolności do sprawowania opieki [10015198], (C) rodzic [10014023]
Działanie/Interwencje (I): Środki/Narzędzia (M)
ocenianie wiedzy opiekuna [10033876] pielęgniarka [10013333], narzędzie do oceny [10002832]

nauczanie opiekuna/rodzica [10033086]
pielęgniarka [10013333], materiał instruktażowy 
[10010395], materiały do studiowania [10016433], edukowanie 
[10006564]

nauczanie o chorobie [10024116] j.w.
nauczanie opiekuna czynności higienicznych [10033093] j.w.

nauczanie o urządzeniach [10032902] j.w. + technika pozycjonowania [10014774]

nauczanie o miernikach bezpieczeństwa [10024687] pielęgniarka [10013333], materiały do studiowania [10016433], 
edukowanie [10006564]

nauczanie jak zwiększać wydolność ruchową [10024660] pielęgniarka [10013333], świadczenie fi zjoterapeutyczne [10014567], 
materiał instruktażowy [10010395], edukowanie [10006564]

nauczanie rodziny o reżimie terapii [10024656] pielęgniarka [10013333], materiał instruktażowy 
[10010395], materiały do studiowania [10016433],

nauczanie o ćwiczeniach [10040125]
j.w. +świadczenie fi zjoterapeutyczne [10014567], technika ćwiczenia 
mięśni i stawów [10012300]: czynne ruchy stawów [10000393], 
bierne ruchy stawów [10014109]

Czas: teraźniejszość [10015581], przyszłość [10008299]
Wynik/Ocena: prawidłowe radzenie sobie opiekuna [10034838]

Wyniki
Trafna diagnoza pielęgniarska jest niezbędnym elementem 
codziennej praktyki zawodowej każdej pielęgniarki, szcze-
gólnie tej na co dzień pracującej z dziećmi. Jej prawidłowe 
postawienie wymaga wiedzy i umiejętności opartych na 
systemie kształcenia ustawicznego i odpowiednim za-
pleczu sprzętowym, czyli zebranych katalogach ICNP® 
w placówkach ochrony zdrowia. Rozwój medycyny i pie-
lęgniarstwa jako nauki nieustannie przynosi nową wiedzę, 
która może wpłynąć na osiąganie lepszych efektów zdro-
wotnych pacjentów.

Wnioski
Według aktualnie dostępnej wiedzy epidemiologicznej za-
grożenie zdrowotne spowodowane sepsą jest zbliżone do 

zagrożeń wywołanych zawałem serca czy udarem mózgu, 
jednak świadomość na temat sepsy wśród społeczeństwa 
jest nadal bardzo niska. 

Podsumowanie
Pionier badań nad sepsą, prof. Konrad Reinhart, przepro-
wadził obserwacje dotyczące występowania słowa sepsa 
w niemieckiej prasie i na stronach internetowych. W po-
równaniu z pojęciami, takimi jak: rak czy AIDS obecność 
słowa sepsa była niemal niezauważalna [10]. Wzrost 
świadomości na temat sepsy jest procesem powolnym, 
pomimo coraz szerszej popularyzacji w piśmiennictwie 
medycznym oraz mediach tego terminu. Niedawno opu-
blikowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych 
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w Wielkiej Brytanii  we wrześniu 2016 roku w grupie oko-
ło 2000 ankietowanych osób. Ustalono, że 66% Brytyj-
czyków spotkało się ze słowem „sepsa”, natomiast 45% 
osób, które o sepsie słyszały, nie potrafi ło określić bliżej, 
co to pojęcie oznacza. Były to zwłaszcza osoby w prze-
dziale wiekowym 18–24 lat, czyli wieku prokreacyjnym. 
Ponadto ¼ ankietowanych, którzy zetknęli się z terminem 
posocznicy, nie uważała, że jest to stan nagły oraz stano-
wiący zagrożenie zdrowia i życia [10]. Należy podkreślić 
również, że w wielu krajach, w tym także w Polsce, sepsa 
nie jest niestety ofi cjalnie kodowana. Stwarza to fałszywe 
poczucie bezpieczeństwa, gdyż według ofi cjalnych do-
kumentów w Polsce nikt nie z tego powodu nie umiera. 
Dla skuteczności wdrożenia programów terapeutycznych 
świadomość społeczna ma ogromnie znaczenie, dlatego 
jednym z naczelnych haseł poprawy skuteczności roz-
poznania i leczenia sepsy jest zwiększenie świadomości 
społecznej oraz wiedzy wśród profesjonalistów wykonują-
cych zawody medyczne.

Oświadczenia  

Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów 
Autorzy deklarują brak konfl iktu interesów. 

Źródła finansowania 
Autorzy deklarują brak źródeł fi nansowania. 
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STRESZCZENIE 
Wstęp. Choroba zwyrodnieniowa stawów stała się schorzeniem cywilizacyjnym, a endoprotezoplastyka stawu biodrowego to jeden z najczęściej wykony-
wanych zabiegów rekonstrukcyjnych. Opracowano skuteczne techniki operacyjne oraz usprawnianie pozabiegowe pacjentów, jednak zauważa się defi cy-
ty w edukacji pacjenta dotyczące wiedzy na temat zachowań i bezpieczeństwa operowanej kończyny, szczególnie po powrocie pacjenta do środowiska do-
mowego. 
Cel pracy. Celem pracy było oszacowanie wiedzy pacjenta na temat zasad bezpieczeństwa, jakie powinny być przestrzegane w środowisku domowym po 
przebytej endoprotezoplastyce stawu biodrowego.

Słowa kluczowe: endoprotezoplastyka, wiedza pacienta, środowisko domowe.

ABSTRACT
Introduction and objective. Hip arthroplasty is one of the most common surgical procedures in the fi eld of orthopedics. Effective treatment and rehabil-
itation techniques have been developed to ensure good postoperative effects but there are noticeable defi ciencies in patient education especially about 
behaviour in a home environment after hip arthroplasty. Educational classes are an important element of full rehabilitation of the patient after hip replace-
ment surgery. Thanks to them, patients are more aware of the threats occurring in the home environment. They know how to proceed to achieve faster per-
formance and gain additional motivation to achieve their own closer and further goals. 
Aim of the study. The aim of the study was to assess the patient’s knowledge about safety rules after hip arthroplasty. 

Keywords: endoprothesis, patient’s knowledge, home environment. 

Wstęp
Choroba zwyrodnieniowa stawów stała się schorzeniem 
cywilizacyjnym. Szybkie tempo życia, brak zbilansowanej 
diety oraz potrzebnej organizmowi aktywności fi zycznej 
w dużej mierze przyczyniły się do osłabienia struktur 
chrzęstnych w stawach. W przypadku zaawansowanej 
choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego (koksar-
tozy) konieczne staje się wykonanie zabiegu endoprote-
zoplastyki. Po przebytej operacji pacjenci poddawani są 
kompleksowej rehabilitacji, jednak zauważyć można, iż 
usprawnianie ruchowe pacjentów, prowadzone na oddzia-
łach szpitalnych, jest zazwyczaj jednakowe dla wszystkich 
operowanych osób. Nie uwzględnia ono indywidualnych 
potrzeb oraz celów życiowych chorego, jak również edu-
kacji pacjenta pod kątem jego zachowań i bezpieczeństwa 
operowanej kończyny po powrocie pacjenta do środo-
wiska domowego. Konieczne zatem staje się skonfron-

towanie nie tylko celów rehabilitacji, ale również potrzeb 
życiowych pacjenta operowanego. Chory ma na celu jak 
najszybciej wrócić do sprawności fi zycznej i samodziel-
ności w codziennym funkcjonowaniu, ale aby to osiągnąć 
musi mieć wiedzę i świadomość, jak należy postępować, 
aby nie zniweczyć efektów poprawnie wykonanej ope-
racji. Dlatego też celem pracy było oszacowanie wiedzy 
pacjenta na temat zasad bezpieczeństwa, jakie powinny 
być przestrzegane w środowisku domowym po przebytej 
endoprotezoplastyce stawu biodrowego [1–7].

Materiał i metody
Studium przypadku 67-letniego mężczyzny, pacjenta po 
pełnej endoprotezoplastyce stawu biodrowego metodą 
cementową przeprowadzoną w związku z zaawansowaną 
chorobą zwyrodnieniową. Współistniejące problemy zdro-
wotne występujące u chorego, to: nadciśnienie tętnicze 
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krwi, łagodna bezobjawowa niewydolność nerek, przerost 
gruczołu krokowego, niedoczynność tarczycy, okresowe 
bolesności kręgosłupa. Pacjent żonaty, mieszkający na 
trzecim piętrze w bloku bez windy. Obecnie emeryt, za-
wód wykonywany w przeszłości: budowlaniec.  

Zabieg endoprotezoplastyki stawu biodrowego wyko-
nany został w planowym terminie i przebiegł bez komplika-
cji. Stan pooperacyjny pacjenta był dobry, chory w krótkim 
czasie wybudził się i odzyskał pełny kontakt z personelem 
medycznym. Wymagał zastosowania środków przeciwbó-
lowych przez pierwsze 2 doby po zabiegu. Od pierwszej 
doby po zabiegu u chorego przeprowadzono następujące 
działania rehabilitacyjne: ćwiczenia izometryczne mięśni 
pośladkowych oraz mięśnia czworogłowego uda, ćwi-
czenia oddechowe wolne i ćwiczenia z oporem, kolejno 
ćwiczenia obręczy barkowej, szereg ćwiczeń przeciwza-
krzepowych angażujących stopy i dłonie, ćwiczenia ipsi-
lateralne w obrębie kończyny operowanej oraz kontralate-
ralne w obrębie kończyny nieoperowanej. Pełna pionizacja 
i krótkie spacery miały miejsce w drugiej dobie po zabiegu. 
Pacjent po wyjściu z oddziału szpitalnego uczęszczał na 
rehabilitację dzienną przez okres 6 tygodni. 

Metodami zastosowanymi do oszacowania wiedzy pa-
cjenta, jak i jej defi cytów, na temat konieczności modyfi -
kacji stylu życia po endoprotezoplastyce stawu biodrowe-
go, były: technika obserwacji – pozwalająca na określenie 
zachowań oraz nawyków pacjenta, wymagających skory-
gowania w odniesieniu do jego bieżącego stanu zdrowia 
i mobilności. Kolejno były to pomiary zakresu ruchu po-
zwalające na określenie w sposób jednoznaczny oraz rze-
telny ruchomości stawu biodrowego oraz natężenia bólu 
pojawiającego się podczas ruchu. Wywiad – stanowiący 
uzupełnienie i dopełnienie zgromadzonych danych. Chory 
w trakcie wywiadu przedstawił swoją sytuację zdrowot-
ną poprzez pryzmat dolegliwości i objawów, które były 
dla niego najbardziej uciążliwe po przebytej operacji. Jed-
nakże zauważono, że brak wiedzy medycznej sprawiał, 
iż chory niejednokrotnie zapominał o przekazaniu infor-
macji, które mogły mieć duże znaczenie dla skuteczności 
i bezpieczeństwa wdrażanych terapii – jak na przykład 
alergie, przebyte operacje czy choroby współistniejące, 
które tylko pozornie były niezwiązane z podstawowym 
problemem. Dokumentacja medyczna została udostęp-
niona autorowi badań bezpośrednio przez pacjenta, po 
jego uprzednim poinformowaniu, iż posłuży do celów na-
ukowych. Ze względu na obowiązujące przepisy o ochro-
nie danych osobowych nie sporządzano kopii dokumenta-
cji, a jedynie wynotowano z niej najistotniejsze informacje. 
Następnie sprawdzono wiedzę pacjenta na temat sposo-
bów modyfi kacji jego stylu życia po zabiegu endoprote-

zoplastyki stawu biodrowego. Zapytano o czynności dnia 
codziennego, w tym przyjmowanie prawidłowej pozycji 
siedzącej oraz leżącej, chodzenie po schodach, podnosze-
nie przedmiotów z podłogi, ubieranie się oraz czynności 
higieniczne. Ponadto pytania dotyczyły wykonywania 
codziennych prac domowych, w tym: sprzątania, pracy 
w ogródku, okresowych prac w domu, jak np. mycie okien, 
wymiany spalonych żarówek, a także o sposoby spędzania 
wolnego czasu, jak: uprawianie sportów, piesze wycieczki, 
wybór miejsc do podróżowania, korzystanie ze środków 
lokomocji. Na koniec zapytano również o kontakty intym-
ne pacjenta, w tym o pozycje seksualne, jakie – wg niego 
– są możliwe i bezpieczne po operacji stawu biodrowego.

Opis przypadku
Wiedza, jaką posiadał pacjent na temat zasad prawidło-
wego postępowania pooperacyjnego, obejmowała przede 
wszystkim zasadę zachowywania kąta 90˚ w stawie bio-
drowym, w pozycji siedzącej. Poprawną pozycję leżącą 
opisał chory jako pozycję na plecach z poduszką między 
stawami kolanowymi. Badany znał i potrafi ł zademonstro-
wać prawidłowy sposób wstawania z łóżka z pozycji leżącej 
i siedzącej. Wiedział, iż okres, w którym powinien korzystać 
z kul łokciowych, będzie wynosił ok. 1,5 miesiąca od zabie-
gu operacyjnego. W kwestii chodzenia po schodach stwier-
dził, iż nie wie, jak prawidłowo z nich korzystać po operacji, 
ale uważał, że nie stanowią one dla niego problemu, po-
nieważ w budynku, w którym mieszka, stopnie są szerokie 
i niskie, dlatego też nie miał problemu w poruszaniu się po 
nich. Pacjent nie rozumiał, jaki może wystąpić problem 
w przypadku podnoszenia ciężkich przedmiotów bezpo-
średnio z podłogi poprzez skłon w przód przy wyprostowa-
nych kończynach dolnych. Przyznał, że nikt nie rozmawiał 
z nim na temat tego, jak ma przebiegać zakładanie ubrań 
i higiena osobista po zabiegu operacyjnym. Pamiętał jed-
nak, że na toaletę należy zakupić podkładkę. Badany nie 
miał żadnej wiedzy w kwestii ograniczeń w wykonywaniu 
prac domowych. Jako formy możliwego spędzania czasu 
wolnego pacjent wymienił spacery z psem, łowienie ryb 
oraz wycieczki górskie z laską. W pytaniu o kontakty in-
tymne badany zadeklarował, iż jest aktywny seksualnie, 
jednakże nikt nie rozmawiał z nim na temat możliwych 
ograniczeń w korzystaniu z niektórych pozycji seksualnych. 
Pacjent, podczas rozmowy, określił również swoje bliższe 
i dalsze cele, które chciałby osiągnąć możliwe najszybciej 
po przebytej operacji. Celami bliższymi było osiągnięcie 
maksymalnej samodzielność oraz spacery z psem. W ce-
lach dalszych zawarł wycieczki górskie, zawody wędkar-
skie oraz wyjazd z żoną do Wenecji. Podsumowując, na 
podstawie przeprowadzonego wywiadu określono nastę-
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pujące defi cyty w wiedzy pacjenta po przebytej endopro-
tezoplastyce stawu biodrowego: brak wiedzy na temat: 
ogólnych poprawnych zasad dotyczących ustawienia koń-
czyn dolnych, w pozycji siedzącej i leżącej; prawidłowe-
go schematu poruszania się po schodach; postępowania 
w przypadku podnoszenia ciężkich przedmiotów z pod-
łogi; zasad ubierania się i wykonywania czynności higie-
nicznych. Kolejno brak znajomości ograniczeń w podejmo-
waniu prac domowych oraz aktywności fi zycznej, w tym 
sportu. Pacjent nie wiedział z jakich środków lokomocji 
może korzystać, jak poprawnie wsiadać do samochodu 
oraz nie znał pozycji seksualnych, jakie może przyjmować 
z partnerką, aby nie doszło do powikłań pooperacyjnych.  

Edukację pacjenta rozpoczęto od wyjaśnienia budowy 
i biomechaniki stawu biodrowego. Na sztucznym mode-
lu kostnym szczegółowo zobrazowano pacjentowi ruchy, 
które są możliwe do wykonania w tym stawie. Przedsta-
wiono ogólne zasady, jakich musi przestrzegać po operacji, 
w tym: bezwzględny zakaz krzyżowania kończyn dolnych, 
zakaz nadmiernego zgięcia w stawie biodrowym, powyżej 
kąta 90˚ oraz nadmiernej rotacji wewnętrznej stopy nogi 
operowanej. Podkreślono również, iż nie należy skręcać 
nadmiernie tułowia przy pozostawianiu nieruchomo stóp 
na podłożu. Zobrazowano na sztucznym modelu konse-
kwencje wynikające z nadmiernego wykonywania powyż-
szych ruchów w stawie biodrowym. Zademonstrowano 
badanemu zarówno poprawne, jak i błędne postawy oraz 
ułożenia ciała. Następnie pacjent wykonał wszystkie po-
zycje samodzielnie pod nadzorem fi zjoterapeuty prowa-
dzącego badanie. Wytłumaczono badanemu zagrożenia, 
jakie niesie za sobą nieprzestrzeganie przedstawionych 
zasad bezpieczeństwa po operacji, w tym możliwość 
zwichnięcia protezy stawu biodrowego oraz konieczności 
wykonania reoperacji. 

Kolejnym punktem prowadzonego postępowania 
edukacyjnego było określenie odpowiednich pozycji sie-
dzących oraz leżących. Zwrócono uwagę na konieczność 
utrzymania rozstawienia stawów kolanowych minimum 
na szerokość bioder. Przy pomocy materiałów multime-
dialnych pokazano pacjentowi szereg udogodnień, które 
pozwalają na zachowanie odpowiedniej wysokości siedzi-
ska na krzesłach i fotelach, typu: poduszki, kliny, podkładki 
obrotowe. Zwrócono uwagę na ograniczenie korzystania 
z bardzo głębokich siedzisk, które wymagają znacznego 
nakładu sił, przy przejściu do pozycji stojącej. W przypad-
ku pozycji leżącej, w początkowym okresie po operacji, 
zalecono spanie na plecach z odwiedzionymi nogami. Do-
datkowo poproszono o zaniechanie wykonywania rotacji 
wewnętrznej, a w późniejszym etapie zaproponowano 
również możliwość spania na boku, z klinem między koń-

czynami dolnymi. Zarówno pozycje w leżeniu, jak i siedze-
niu zostały zademonstrowane przez fi zjoterapeutę oraz 
przećwiczone z pacjentem. 

Następnym poruszonym z pacjentem tematem było 
chodzenie po schodach. Wyjaśniono pacjentowi, iż po-
prawna technika poruszania się po schodach jest koniecz-
na do stosowania niezależnie od wielkości i szerokości po-
szczególnych stopni. Przedstawiono następujący schemat 
chodu o dwóch kulach: przy wchodzeniu na stopień na-
leży najpierw postawić na nim kończynę nieoperowaną, 
a następnie, podczas jej prostowania w stawie kolano-
wym, dostawić kończynę poddaną zabiegowi z kulami 
łokciowymi. W przypadku schodzenia w dół pierwszy 
ruch schodzący wykonuje noga operowana wraz z kula-
mi, a do niej dostawiana zostaje kończyna dolna zdrowa. 
Dodano, iż w przypadku późniejszego korzystania z jed-
nej kuli schemat jest podobny, ale należy wspomagać się 
równocześnie podtrzymaniem barierki lub poręczy. Wyko-
nano demonstrację prawidłowego chodu o dwóch kulach 
po schodach w obu kierunkach. Następnie pacjent pod 
nadzorem fi zjoterapeuty kilkukrotnie wykonał całą proce-
durę w celu lepszego zapamiętania poprawnego schematu 
postępowania. 

Tematem poruszanym w dalszej kolejności było pod-
noszenie ciężkich przedmiotów z podłogi. Przedstawiono 
pacjentowi biomechanikę stawu biodrowego charakte-
rystyczną dla schylania się przy wykorzystaniu skłonu 
w przód. Zwrócono uwagę na przekroczenie bezpieczne-
go kąta 90˚ w stawie biodrowym oraz możliwość utra-
ty równowagi czy też nieprawidłowego ułożenia jednej 
z kończyn, jaka może nastąpić w celu ułatwienia wykonania 
skłonu. Następnie zaproponowano badanemu korzystanie 
z chwytaków. Zademonstrowano pacjentowi, w formie 
multimedialnej, różne typy chwytaków z wytłumaczeniem 
ich działania, a następnie bezpieczną zasadę podnoszenia 
przedmiotów z podłogi. Następnie zwrócono badanemu 
uwagę, iż najbardziej problematyczną kwestią jest ubie-
ranie i rozbieranie spodni oraz bielizny. Zaproponowano 
naciąganie bielizny oraz spodni w pozycji siedzącej, roz-
poczynając od kończyny operowanej, bez nadmiernego 
zgięcia w stawie biodrowym. Następnie poinformowano, 
iż należy przełożyć do drugiej nogawki zgiętą nogę zdrową 
i zakończyć ubieranie poprzez przejście do pozycji stojącej. 
Ubieranie skarpetek poradzono zakładać w pozycji siedzą-
cej, na brzegu łóżka, przy odwiedzionej w biodrze i zgiętej 
w kolanie kończynie operowanej, poprzez dostęp do sto-
py od strony pięty. Zademonstrowano pacjentowi możliwe 
opcje ubierania się, a następnie poproszono o powtórze-
nie tych czynności, oczywiście biorąc pod uwagę aktualne 
możliwości badanego. 



Deficyty wiedzy oraz rola edukacji pooperacyjnej pacjenta po endoprotezoplastyce stawu biodrowego...

137

Zalecono zakup butów na płaskim obcasie, najlepiej 
bez konieczności sznurowania. Obuwie powinno być sta-
bilne, wygodne i bez tendencji do ślizgania się. Poproszono 
o zaniechanie używania w domu klapek lub pantofl i i zale-
cono poruszanie się w pełnych butach. Dodatkowo przed-
stawiono, w formie multimedialnej, pomoce w postaci 
łyżek do butów oraz innych sprzętów pomocniczych 

Higiena osobista po endoprotezoplastyce stawu bio-
drowego również okazała się być problemem. Pacjent po-
siadał w domu prysznic bez brodzika. Zalecono wyposaże-
nie łazienki w rączki oraz poręcze ułatwiające korzystanie 
z pomieszczenia bez konieczności ciągłego trzymania 
kul. Dodatkowo poradzono zakup maty antypoślizgowej 
i krzesła pod prysznic. Zwrócono również uwagę na moż-
liwe udogodnienia kosmetyczne, takie jak gąbki na prze-
dłużeniu. Ich używanie ułatwia zachowanie prawidłowej 
postawy ciała pod prysznicem, przy jednoczesnej dokład-
nej higienie całego ciała. 

Pacjent stwierdził, iż jego hobby to m.in.: mały ogró-
dek, w którym sadził warzywa oraz  działka w górach, do 
której wyjeżdża podczas weekendów. Zwrócono uwagę, 
iż pacjent nie powinien forsować się długimi wyprawami 
na szlaki oraz powinien zminimalizować obciążenia wy-
nikające z występowania nierównego terenu w górach. 
Krótkie spacery na trasie o niewielkim kącie nachylenia nie 
są wykluczone. Wytłumaczono choremu, iż w związku 
z wcześniej określonymi zasadami dotyczącymi ruchów, 
których nie powinien wykonywać w operowanym stawie 
biodrowym, nie może w najbliższym okresie minimum 
3 miesięcy zajmować się ogródkiem warzywnym z racji 
pozycji, jaką należy przyjąć podczas prac ogrodniczych. 
Ponadto, pacjent nie powinien podejmować prac domo-
wych, takich jak: sprzątanie, mycie okien czy np. zmiana 
żarówki, a więc wszystkich czynności, które są obarczone 
możliwością nie tylko przeciążenia, ale przede wszystkim 
niekontrolowanym upadkiem. Tego typu czynności należy 
w okresie rekonwalescencji bezwzględnie unikać. 

Ważnym aspektem była aktywność fi zyczna chore-
go i uprawianie sportów po endoprotezoplastyce stawu 
biodrowego. Zwrócono uwagę na konieczność unikania 
forsowania stawu do okresu bezpiecznej osteointegracji 
stawu, czyli osiągnięcia stabilizacji wtórnej w operowanym 
stawie. Proces ten trwa od 2 do 6 miesięcy po operacji. Ba-
danemu zaproponowano korzystanie z rowera stacjonar-
nego. Podkreślono jednak, iż należy odpowiednio dobrać 
wysokość siedziska i kierownicy, czyli tak, aby zachować 
wszystkie ogólne zasady prawidłowej pozycji, omówione 
na początku spotkania. Zachęcono do korzystania z formy 
rekreacji ruchowej jaką jest Nordic Walking. Wytłumaczo-
no prawidłowe zasady dobrania wysokości kijków oraz 

poprawnego ruchu sprzętem z uwzględnieniem luźnego 
nadgarstka. W przypadku spacerów z psem zalecono nie 
przypinanie smyczy do pasa biodrowego, gdyż może to 
doprowadzić do nagłego szarpnięcia okolicy operowanej. 

Ostatnim omawianym rodzajem rekreacji było węd-
karstwo. Zwrócono uwagę na konieczność doboru od-
powiedniej wysokości siedziska, z zachowaniem zasad 
ogólnych, jak również rozpoczęcie aktywności od mało 
wymagających technik łowienia ryb, stopniowo zwiększa-
jąc poziom trudności w zależności od swoich możliwości. 

Spośród środków lokomocji, z jakich może korzystać 
pacjent, wykluczono w pierwszym okresie rekonwalescen-
cji rower, rolki, hulajnogę itp. oraz odradzono samodzielne 
prowadzenie samochodu. Przedstawiono schemat wsia-
dania do samochodu. Fotel powinien być maksymalnie 
wysunięty do tyłu. Pacjent powinien wsiadać do samocho-
du obrócony tyłem, z pozostawieniem kończyn dolnych na 
zewnątrz pojazdu. Następnie chory powinien przytrzymać 
się poręczy i elementów siedzenia, po czym wykonać rów-
noczesny obrót tułowia i nóg do środka pojazdu. W przy-
padku wysiadania procedurę powtarza się w odwrotnej 
kolejności. Zademonstrowano pacjentowi całą procedurę 
przy pomocy krzesła i stolika szpitalnego. Następnie po-
proszono o jej powtórzenie. Zaznaczono, iż w przypadku 
wsiadania do niskich samochodów lub pojazdów z głę-
boko osadzonymi siedziskami fotela należy maksymalnie 
podnieść je do góry lub wyposażyć pojazd np. w podkład-
ki, takie jak przy krzesłach czy fotelach w mieszkaniu. Za-
znaczono, iż pacjent może swobodnie korzystać z innych 
środków komunikacji masowej, jak tramwaj, bus czy auto-
bus. Podkreślono jednak konieczność zajmowania miejsc 
siedzących, korzystania z pojazdów niskopodłogowych 
oraz unikania stania w tłumie.

Ostatnią poruszaną kwestią było współżycie seksu-
alne. Bezpieczny przybliżony okres do rozpoczęcia życia 
intymnego po operacji endoprotezoplastyki to od 4 do 6 
tygodni po zabiegu. Zwrócono pacjentowi jednak uwagę, 
iż dokładny termin powrotu do tego rodzaju aktywności 
jest uzależniony od bólu pooperacyjnego oraz zakresu ru-
chomości w obrębie stawu biodrowego. Przedstawiono 
trzy najbezpieczniejsze pozycje seksualne. Zwrócono uwa-
gę na konieczność wykonania lekkiego zgięcia zarówno 
w stawach biodrowych, jak i kolanowych. W leżeniu na 
boku pacjent powinien przyjmować pozycję na stronie 
operowanej. Bezwzględnie należy unikać intensywnego 
kołysania biodrami, przodozgięcia miednicy czy nadmier-
nego odginania tułowia w kierunku do przodu i tyłu. Pa-
cjent potwierdził pełne zrozumienie omówionych pozycji. 
Na koniec pierwszego spotkania wręczono pacjentowi 
autorską broszurę zawierającą najważniejsze informacje 
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dotyczące postępowania w okresie rekonwalescencji po 
operacji. 

Kontrolną rozmowę z pacjentem przeprowadzono po 
7 tygodniach od operacji. Pytania dotyczyły stosowania 
zasad poznanych na pierwszym spotkaniu z fi zjoterapeu-
tą. W kwestiach ogólnych dotyczących ustawienia koń-
czyn dolnych badany pamiętał o konieczności stosowania 
kąta 90˚ zgięcia w stawie biodrowym, nie przekraczania 
linii środka ciała oraz zaniechaniu rotacji wewnętrznej 
stóp. Pamiętał o zachowaniu poprawnej pozycji siedzącej, 
wymienił głęboki, wygodny fotel na prosty i dostosowa-
ny do jego wzrostu. Pacjent przyznał, że miał problem ze 
spaniem w pozycji na plecach z powodu bólu kręgosłupa, 
jednak oprócz poduszki między stawami kolanowymi, za-
stosował również niewielki wałek z ręcznika pod odcinek 
lędźwiowy kręgosłupa. Za najcenniejsze porady eduka-
cyjne uznał te dotyczące sposobu poruszania się po scho-
dach. Przyznał, iż stosował wszystkie poznane na wcze-
śniejszym spotkaniu zasady i dzięki temu mógł sprawnie 
po nich wchodzić, bez odczuwania bólu. Zaznaczył, iż 
wystąpiła konieczność robienia postojów na półpiętrach 
w pierwszym tygodniu pobytu w domu. Z postępem re-
habilitacji przerwy były coraz rzadsze, aż zostały całkowi-
cie wyeliminowane. Badany podkreślił, iż w celu unikania 
podnoszenia przedmiotów z podłogi zakupił chwytak, 
który dodatkowo ułatwił mu kwestię ubierania się. Do po-
ruszania się po domu ubierał mokasyny. Pacjent przyznał, 
iż początkowo sceptycznie podszedł do sprawy doposa-
żenia łazienki, jednak po pierwszym prysznicu, w trakcie 
którego lekko się poślizgnął i nie mógł swobodnie dokonać 
czynności higienicznych, dokonał zakupu taboretu i maty 
antypoślizgowej. Badany z racji zabiegu operacyjnego 
w pełni zrezygnował z obowiązków domowych, ograni-
czając się wyłącznie do karmienia psa. W ramach aktyw-
ności fi zycznej pacjent korzystał z intensywnych zabiegów 
rehabilitacyjnych oraz rotora dla kończyn dolnych i gór-
nych w warunkach domowych. Był dwukrotnie na działce 
w górach, przy czym za pierwszym razem ograniczył się 
jedynie do krótkich spacerów dookoła domu, natomiast 
podczas kolejnego wyjazdu (6 tygodni po zabiegu) wyko-
nał wraz z żoną kilometrowy spacer, w wolnym tempie, 
z przerwami w razie zmęczenia i odczuwania dyskomfor-
tu. Dodał, iż na spacerze zrezygnował z kuli, a wykorzy-
stał do stabilizacji kilki do Nordic Walking. Pacjent jeden 
raz pojechał na ryby, zabierając ze sobą wysokie krzesło 
i wybierając płaskie stanowisko z podestem, zapewniające 
większe bezpieczeństwo i mniejsze ryzyko poślizgnięcia. 
Od 2 tygodni badany wychodzi również z psem na dłuż-
sze spacery. Pacjent rozpoczął samodzielne prowadzenie 
samochodu, podkreślił jednak, iż nadal wsiada w sposób, 

którego został nauczony podczas pierwszego spotkania 
z fi zjoterapeutą. Przyznał też, iż rozpoczął już aktywność 
seksualną i jest ona zgodna z zasadami, które poznał na 
poprzednim spotkaniu. 

Badanego poproszono o ponowną oceną jakości życia. 
Wskazał na liczbę 7 w 10-stopniowej numerycznej ska-
li bólu, z zaznaczeniem, iż wierzy w zwiększenie tej oceny 
wraz z upływem czasu. Dodatkowo stwierdził brak proble-
mów z chodzeniem po schodach i na spacery. Nie czuł się 
już jak osoba niedołężna. Stwierdził, że jego samoocena jest 
zdecydowanie wyższa niż przy pierwszym spotkaniu z tera-
peutą. Patrząc przyszłościowo, chciałby rozpocząć angażo-
wanie się w obowiązki domowe, aby odciążyć żonę, prze-
widuje również powrót do długich wycieczek górskich oraz 
weekendowych wyjazdów na ryby. Badany uznaje się za 
osobę coraz bardziej sprawną fi zycznie o wprawdzie ogra-
niczonych, ale wystarczających możliwościach fi zycznych. 
Jako istotną kwestię podniesienia jakości życia podkreślił 
ustąpienie bólu oraz zwiększenie mobilności stawu, co sta-
ło się powodem zwiększonej motywacji do podejmowania 
różnych działań.

W rozmowie podsumowującej pacjent został popro-
szony o krótkie sprawozdanie z przeprowadzonego postę-
powania edukacyjnego pod względem przystosowania go 
do funkcjonowania w środowisku domowym po zabiegu 
endoprotezoplastyki. Badany stwierdził, iż podjęte postę-
powanie dydaktyczne było kluczowe w jego prawidłowej 
rekonwalescencji. Uznał, że wychodząc z oddziału otrzy-
mał tylko krótkie informacje dotyczące przyjmowania 
poprawnej pozycji ciała i konieczności dalszej rehabilitacji. 
Pacjent był bardzo zadowolony z poszerzenia jego wie-
dzy w zakresie codziennego funkcjonowania po zabie-
gu. Przyznał, iż dzięki niej obniżył się jego poziom stresu 
związany z funkcjonowaniem po operacji, ponadto był 
bardziej świadomy swoich ograniczeń oraz zmniejszyły się 
jego obawy dotyczące ewentualnego zwichnięcia stawu 
biodrowego. Według badanego każda osoba poddana 
zabiegowi endoprotezoplastyki stawu biodrowego po-
winna przed wyjściem ze szpitala mieć możliwość udziału 
w takim spotkaniu instruktażowym, które jest dostosowa-
ne indywidualnie do warunków życia, aktywności fi zycz-
nej, zainteresowań i celów życiowych pacjenta. 

W niniejszej pracy przedstawiono istotny problem 
defi cytów wiedzy u pacjentów po zabiegach endoprote-
zoplastyki stawu biodrowego. Zagadnienie to jest szcze-
gólnie ważne, gdyż ten rodzaj ortopedycznej interwencji 
chirurgicznej jest jednym z popularniejszych w grupie osób 
powyżej 50. roku życia. 

Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych, 
w swoim przewlekłym przebiegu, doprowadza do znacz-
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nych defi cytów ruchowych, czego konsekwencją jest po-
garszająca się jakość życia pacjenta. Decyzja o operacji jest 
czynnikiem stresogennym, a przebieg rekonwalescencji 
jest zawsze niewiadomą. W zależności od aktywności 
sprzed zabiegu różne też są oczekiwania osób z koksar-
trozą w stosunku do efektów pozabiegowych. Wszystkie 
te elementy stanowią podstawę stwierdzenia, iż należy 
zwrócić uwagę nie tylko na usprawnianie pacjenta pod 
względem fi zycznym, ale również kontrolę jego stanu wie-
dzy oraz jej ocenę i ewentualną modyfi kację.

W przypadku postępowania terapeutycznego często 
dochodzi do wprowadzania jednych ustalonych sche-
matów przypisanych leczonej jednostce chorobowej. 
W związku z tym faktem należy rozpatrywać plan reha-
bilitacji, ale także edukacji pooperacyjnej w kryteriach in-
dywidualnych. Koniecznością jest przeprowadzenie skru-
pulatnego wywiadu z pacjentem zarówno przed, jak i po 
zabiegu operacyjnym, a ustalanie bliższych i dalszych ce-
lów postępowania pooperacyjnego musi być uzależnione 
od ogólnych założeń usprawniających, ale też od prefe-
rencji pacjenta. Koniecznością staje się przeprowadzenie 
rozmowy, w której fi zjoterapeuci będą mogli dowiedzieć 
się, jaką wiedzą dotyczącą postępowania pooperacyjne-
go dysponują osoby, które mają zostać poddane uspraw-
nianiu. Niejednokrotnie należy poświęcić dużo czasu na 
wyjaśnienie, iż powszechnie panujące schematy oraz 
postępowanie terapeutyczne niekoniecznie są korzyst-
ne do zastosowania w przypadku konkretnego pacjenta. 
Głównym celem terapeutycznym powinno być myślenie 
o jak najszybszym powrocie osoby rehabilitowanej do 
pełnej sprawności fi zycznej. 

W schemat postępowania fi zjoterapeutycznego pro-
wadzonego w okresie pooperacyjnym, oprócz wnikliwego 
przeprowadzenia wywiadu, powinny być bezwzględnie 
włączone zajęcia z edukacji pod kątem funkcjonowania 
w środowisku domowym. Niejednokrotnie specjaliści za-
pominają, iż po upływie okresu pooperacyjnego w szpitalu 
osoba hospitalizowana wraca do środowiska domowego, 
które jest całkowicie odmienne niż sale szpitalne. Pacjenci 
często mieszkają sami i nie są w stanie wykonać wszyst-
kich zadań z zakresu samoobsługi. W przypadku endopro-
tezoplastyki stawu biodrowego istotne jest przygotowanie 
domu na powrót chorego ze szpitala – zakup sprzętów 
medycznych, chwytaków, mat antypoślizgowych, pod-
wyższeń na fotele i krzesła, a nawet usunięcie z podłóg 
przedmiotów, które mogą stanowić przyczyny upadków. 
Niejednokrotnie pacjenci dowiadują się o takich rozwiąza-
niach w szpitalu, jednak stosunkowo późno, gdyż dopiero 
po zabiegu operacyjnym. Dzięki wywiadowi i wprowadze-
niu odpowiedniej formy edukacji można wcześniej uspraw-

nić środowisko domowe pacjenta oraz przygotować go na 
okres pozabiegowy.

Edukacja pacjenta jest istotnym elementem programu 
rehabilitacji. W przypadku operacji endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego najważniejszą kwestią odpowied-
niej profi laktyki zapobiegającej występowaniu powikłań 
w postaci złego ustawienia kończyny, zwichnięcia prote-
zy, uszkodzenia kości udowej czy też miednicy w wyniku 
upadku jest nauka przyjmowania odpowiednich pozycji 
ciała. Zadaniem fi zjoterapeuty jest nauczenie pacjenta po-
prawnych wzorców ruchowych, zademonstrowanie ich, 
zwrócenie uwagi na odpowiednią biomechanikę stawu, 
pokazanie pacjentowi odpowiednich ćwiczeń i wreszcie 
korekcja wadliwych nawyków, która odbywa się pod pro-
fesjonalnym nadzorem. Pokazując pacjentowi konkretne 
rozwiązania ruchowe oraz powtarzając je z nim istnieje 
pewność, iż dobrze zrozumiał wszystkie zalecenia, ma od-
powiedni odnośnik do korekcji swoich postaw oraz widzi, 
jakie ruchy są nieprawidłowe. 

Przed przystąpieniem do procesu edukacji należy do-
kładnie zweryfi kować posiadaną przez pacjenta wiedzę, 
jak również zapytać o jego potrzeby i oczekiwania, a do-
piero kolejno przystąpić do przeprowadzenia zajęć. In-
dywidualne podejście do pacjenta zachęca do szybszego 
powrotu do zdrowia oraz przestrzegania przedstawionych 
zasad postępowania terapeutycznego. Umacnia to w pa-
cjentach przekonanie, iż podane im zalecenia nie są tylko 
wymogami medycznymi, ale mają rzeczywiste odzwier-
ciedlenie w korzyściach, jakie mogą osiągnąć po ich wpro-
wadzeniu w życie.

Każdy proces edukacyjny powinien opierać się na kon-
kretnych zasadach terapeutycznych. W przypadku osób 
po endoprotezoplastyce stawu biodrowego istotnymi 
kwestami są odpowiednie pozycje ciała w siadzie i leże-
niu, poprawnie wykonywane czynności dnia codziennego 
i samoobsługi, przemyślana i rozsądna rekreacja oraz for-
my spędzania wolnego czasu. Należy przewidzieć niemal 
wszystkie sytuacje, w których może dojść do przekroczenia 
linii pośrodkowej ciała przez kończynę operowaną, wyko-
nania rotacji w stawie oraz zgięcia powyżej kąta 90 .̊ Jeżeli 
personel medyczny przekazał pacjentowi już wszystkie 
informacje, należy sprawdzić, czy zostały one przez niego 
zrozumiane i zapamiętane. 

Plan zajęć edukacyjnych bezwzględnie musi być do-
stosowany do wiedzy i wykształcenia pacjenta. Chorzy 
bardzo chętnie przystępują do nauki prawidłowego po-
stępowania pooperacyjnego. Daje im to pakiet wiedzy po-
zwalającej na ewentualne zapobieganie wystąpieniu po-
wikłań i konieczności reoperacji stawu biodrowego. Mogą 
też dzięki nim szybciej osiągnąć swoje bliższe oraz dalsze 
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cele, mają tym samym dodatkową motywację do podej-
mowania szybkiej i intensywnej rehabilitacji usprawniają-
cej. Ważne jest również dostarczenie im krótkich adnotacji 
o ogólnych zasadach postępowania, które zostały z nimi 
wcześniej omówione. W celu uatrakcyjnienia zajęć oraz 
lepszego przedstawienia zarówno biomechaniki stawu 
biodrowego, jak i wyjaśnienia powstawania komplikacji 
powinno się wykorzystywać sztuczne modele kostne oraz 
materiały multimedialne. 

Podsumowując, edukacja pacjenta po endoprotezo-
plastyce stawu biodrowego na temat funkcjonowania 
w środowisku domowym jest koniecznym elementem 
kompleksowej rehabilitacji, który powinien być z większym 
naciskiem włączony w proces postępowania pooperacyj-
nego. Istnieje znaczący defi cyt wiedzy pacjentów w tym 
zakresie, co zostało wykazane na podstawie niniejszego 
opisu przypadku. Wiedza zapewnia odpowiednie przy-
gotowanie się osoby po zabiegu operacyjnym do powrotu 
w środowisko domowe. Pozwala na identyfi kację zagro-
żeń oraz przyspiesza proces rekonwalescencji, prowadząc 
do odzyskania w jak najkrótszym czasie możliwie najpeł-
niejszej sprawności fi zycznej.
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